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1 Za humny je drak aneb k bezprecedentnímu ovládnutí 

Evropského parlamentu populisty moderního i tradičního 

střihu 

Volby do Evropského parlamentu v květnu 2019 lze považovat za přelomové z několika 

různých důvodů. Prvním z nich byla bezpochyby atmosféra nejistoty v jednom z členských 

států, zda voliči vůbec k volebním urnám budou povoláni. Po rozhodnutí, že tomu tak 

skutečně bude, se obyvatelé Velké Británie opravdu do volebních místností dostavili – a 

jejich hlasování naznačuje dva trendy, které v témže celoevropském referendu ovládly 

většinu členských států tehdejší osmadvacítky.  

Výsledky květnového hlasování toto rozčarování s mainstreamovou politikou naznačují – 

evropští voliči se ve velké míře začali přiklánět k zeleným a populistům různé provenience, 

kteří se tak stali vedoucími politickými silami v Evropském parlamentu, hned v závěsu za 

tradičním dominantním triumvirátem lidovců, socialistů a liberálů. A bylo tomu tak nejméně 

do 31. ledna 2020, kdy došlo k naprosto bezprecedentní události v historii projektu evropské 

integrace – vystoupení jednoho z členských států z nadnárodního svazku.  

Na první pohled mohou tyto tendence působit absolutně protichůdně. Na tomto místě je 

však nutné zdůraznit, že obě do jisté míry reprezentují příklon evropského elektorátu 

k postmateriálním politickým hodnotám. Každá z obou zmíněných tendencí tak však činí 

diametrálně odlišným způsobem. S trochou nadsázky bychom mezi nimi našli i další 

podobnosti. Přeci jen evropská zelená i populistická vlna ztělesňují zásadní problém obyvatel 

evropských zemí – nespokojenost s vládnoucími politickými elitami a jimi nedostatečně 

prováděnou reflexi pro tyto voliče stěžejních témat.  

Evropský parlament však představuje vhodnou arénu, v jejímž rámci se nabízí sledovat tyto 

aktuální politické fenomény. Je tomu tak díky vnitřní organizaci stranické politiky, která se 

v legislativním tělesu odehrává na půdorysu jednotlivých poslaneckých frakcí. Národní 

politické strany se v nich sdružují na základě ideologické sounáležitosti, která jim umožňuje 

koncipovat společný a jednotný politický program.  



2 
 

Ukazuje se však, že současný populismus je jev tak rozličný, že v podstatě žádná z těchto více 

či méně tradičních ideologických formací proti němu není imunní. Reprezentanty politického 

populismu bychom dnes už našli v řadách každé z nich – od sebe se vzájemně odlišují 

balancováním na hranách politické identity a politického stylu. Nejdůležitějším faktorem pro 

jejich formování však nikdy nebudou okolnosti jejich činnosti na evropské úrovni, nýbrž 

právě ty, které bychom hledali v národních politických systémech, jejich kultivovanosti a 

konkrétním kolektivním duchu každého specifického národa.  

Uspořádání v pořadí devátého Evropského parlamentu v jeho předbrexitovém složení je tedy 

do určité míry výslednicí mnoha na sobě nezávislých sil, působících minimálně od druhé 

světové války. Už tehdy byly často položeny základy těch apelů, kterých populisté dnes 

využívají a na nichž staví svou rétoriku. Pro vykreslení politické mapy současného evropského 

populismu je proto naprosto klíčovým tyto rozličnosti nepřehlížet, ale naopak reflektovat 

specifický politický vývoj s jeho výjimečnostmi v případě každého z členských států. Na tomto 

základě lze pak pochopit paralely, které národní politické strany vedou k uzavírání 

evropských spojenectví s jimi podobnými subjekty, s nimiž je pojí jistá sounáležitost, a to ne 

na základě absolutní shody, ale spíše společných styčných bodů a preferencí.  

Brexit je jistě zlomem, u kterého je dobré se zastavit. Zaprvé, uspořádání poslaneckých frakcí 

po úspěšném vystoupení Velké Británie z EU se proměnilo. Počet poslanců se snížil a došlo 

k redistribuci křesel, z níž vyšly některé členské státy posíleny. V důsledku tohoto procesu 

však došlo i ke změně v rozložení síly jednotlivých frakcí – takovému, jež naznačuje, že 

populismus bude i nadále výzvou, kterou se evropská mainstreamová politika bude nucena 

intenzivněji zabývat. Vývoj v evropské společnosti po zmíněném datu byl však i v důsledku 

koronavirové pandemie tak specifický, že 31. leden 2020 můžeme považovat za organické a 

příhodné datum, kdy problematiku evropského populismu jistým způsobem komplexně 

uzavřít jako jednu z kapitol ve vývoji tohoto fenoménu.  

Když se na rozložení sil v Evropském parlamentu podíváme, zjistíme, že minimálně polovina 

z poslaneckých frakcí (do nichž počítáme i heterogenní skupinu Nezařazených poslanců) má 

k různým formám populismu velice blízko. Pravicově nacionalistická Identita a demokracie 

byla s tímto záměrem vyloženě zakládána. Konzervativní a euroskeptická frakce Evropských 

konzervativců a reformistů i krajně levicová Evropská sjednocená levice a Severská zelená 
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levice zase představují ideální platformu, jež poskytuje prostor pro realizaci odlišných forem 

populismu než výše zmíněná frakce, jejíž členové převážně stojí v přímé opozici vůči projektu 

evropské integrace. Podobně je tomu v případě Nezařazených, z nichž velká část 

v předchozím volebním období přísahala svou loajalitu již neexistující euroskeptické, leč 

spíše nenacionalistické Evropě svobody a přímé demokracie.  

Vliv populistů dnes můžeme už sledovat i v těch nejsilnějších evropských frakcích – tomuto 

trendu se neubrání ani frakce Evropské lidové strany, Pokrokového spojenectví socialistů a 

demokratů či nově vzniklé liberální formace Obnova Evropy. V případě Zelených/Evropské 

svobodné aliance bychom pak mohli do určité míry polemizovat, zda její představitelé 

nevyznávají určitou formu populismu sui generis, která by v nadcházejících desetiletích 

mohla s jistou razancí naše vnímání tohoto pojmu vyloženě přepsat.  

Z výše napsaného plyne, že populismus v každé evropské frakci nabývá určité podoby, již lze 

pochopit pouze na základě pochopení okolností, které historicky formovaly nejen samotnou 

frakci, ale i její představitele, na úrovni národní politiky. Na základě takového zmapování 

četných příkladů z různých koutů Evropy si dokážeme vytvořit obrázek o tom, proč se 

populismus stal prvkem imanentním snad ve všech ideologických stranických rodinách.  

To, jaké okolnosti přispívaly k osvojování identity těch nejvýznamnějších aktérů současného 

evropského populismu, i to, co vedlo ke konstituování povolebních aliancí v devátém 

předbrexitovém Evropském parlamentu, bude předmětem zájmu následujících stran.  

2 Populismus: velká neznámá?  

2.1 K historii populismu  

Samotný pojem populismus má kořeny v latině. Jde o složeninu slov populus a demos, kdy 

první z nich znamená v překladu lid, druhé pak vláda. Ve výsledku jej tedy můžeme chápat 

jako vládu lidu, kterou sledujeme jako ideál politického působení všemožných populistů. 

Termín ze své podstaty nemá negativní zabarvení, vyjadřuje určitou vizi reality, která je 

masami žádaná, a mohla by s sebou nést i četné benefity. Na druhou stranu pojem 

v průběhu staletí mutoval, až dostal svůj nynější vysoce pejorativní nádech. Pouze ojediněle 

se v politice setkáme s někým, kdo by se hrdě hlásil k označení za populistu. Dnes 
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populismus totiž chápeme jako politický jev, který se více než čímkoliv jiným vyznačuje 

hlavně schematizací, zkratkovitostí a zjednodušováním reality, která má k jednoduchosti na 

míle daleko. Tak ale nebyl nahlížen ve všech etapách svého vývoje. 1 

Duchovními otci pojmu populismus byli populárové (populares – doslova nakloněni lidu) 

v antickém Římu. Tato politická frakce zakládala své aktivity především na činnostech 

prospěšných obyčejnému římskému lidu, tzv. plebejům. Takovou konstrukcí vytvářeli 

přirozenou opozici k další společenské vrstvě, tzv. patricijům, která ovládala římský senát a 

její členové pocházeli z řad tehdejší aristokracie. V politické rovině byli reprezentováni frakcí 

optimátů. Populárové usilovali o zlepšení politického postavení plebejů na úkor patriciji 

ovládaného senátu, který měl de facto rozhodovací monopol. Pro tyto účely byly zřizovány 

plebejské magistratury, z jejichž řad se rekrutovali nejvýznamnější představitelé frakce 

populárů. Ti ve své činnosti vycházeli z vůle lidových shromáždění. Nejvýznamnější 

magistraturou byl v období republiky úřad tribuna lidu. 2 

Počátek hnutí populárů bývá úzce spojován právě s úřadem tribuna lidu. Patřila mezi ně řada 

významných římských politiků, nejčastěji s ním ale bývají spojováni bratři Gaius a Tiberius 

Gracchové, kteří po čas působení v úřadě realizovali řadu významných reforem, v jejichž 

důsledku došlo k signifikantnímu posílení postavení obyčejných plebejců. Nejvýznamnějším 

úspěchem Tiberia Graccha byla komplexní pozemková reforma. Snažil se tak reagovat na 

společenskou situaci způsobenou koncem období punských válek, kdy se římská republika 

dostala do určité fáze klidu. To umožnilo expanzi říše, což se projevilo zakládáním vzdálených 

kolonií. Právě v nich se začaly utvářet svébytné ekonomické jednotky v podobě velkostatků, 

ze kterých do Říma proudila záplava levných surovin. To zapříčinilo rozevírání nůžek ve 

společnosti – drobní rolníci nebyli schopni v takové konkurenci obstát, což vedlo 

k nejednomu osobnímu bankrotu a skupování tohoto majetku opět bohatými patriciji. 

Rozdíly ve společnosti se začaly významně prohlubovat. 3 

 
1 populism | History, Facts, & Examples | Britannica. Encyclopedia Britannica | Britannica [online]. Copyright 
©2021 Encyclop [cit. 07.02.2021]. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/populism  
2 MILLAR, Fergus. "Popular Politics at Rome in the Late Republic". Leaders and Masses in the Roman World: 
Studies in Honor of Zvi Yavetz. Edited by I. Malkin and Z. W. Rubinsohn. Leiden. E.J. Brill, 1995. 
3 MILLAR, Fergus. "Popular Politics at Rome in the Late Republic". Leaders and Masses in the Roman World: 
Studies in Honor of Zvi Yavetz. Edited by I. Malkin and Z. W. Rubinsohn. Leiden. E.J. Brill, 1995. 

https://www.britannica.com/topic/populism
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Tiberiova pozemková reforma proto spočívala v zakotvení hranice maximální rozlohy 

zemědělské půdy, kterou může jednotlivec či rodina vlastnit. Gracchus zavádí tzv. 

pozemkové maximum, které definuje jako 500 jiter pro jednotlivce a 1000 jiter pro rodiny. 

Přebytky byly rozděleny mezi plebejce, což mělo zaručit zvýšení jejich konkurenceschopnosti 

na zemědělském trhu. Leitmotivem tohoto kroku bylo navíc odměnění vojenských veteránů, 

kteří v období míru jen stěží nacházeli jiné smysluplné uplatnění. Reforma logicky vyvolala 

nevraživost mezi patriciji a celá situace eskalovala zavražděním tehdejšího tribuna. Po 

uplynutí deseti let se však jméno Gracchus objevilo v římské vrcholné politice znovu. 4 

Tehdy se stal novým tribunem lidu Tiberiův mladší bratr Gaius. Ten chtěl na zesnulého bratra 

navázat v oblasti pozemkové reformy, čímž se ale jeho ambice zdaleka nevyčerpávaly. Kromě 

přerozdělování půdy přesahující majetkový cenzus přišel s dalšími prolidovými opatřeními – 

usiloval například o okleštění otrokářského hospodářství, a to ve prospěch zachování 

dostupných pracovních míst pro Římany z řad plebejů. V rámci svého politického programu 

přišel i s reformou volné redistribuce obilí, které bylo podobně jako v případě pozemkové 

reformy určeno maximálním cenzem a vše, co jej přesahovalo, bylo následně přerozděleno 

mezi chudé vrstvy obyvatelstva. V neposlední řadě se zasloužil i o znásobení počtu římských 

občanů, jelikož požadoval jeho udělení i obyvatelům vzdálenějších spřátelených kolonií, 

obývanými italickými kmeny. Podpora zakládání nových kolonií byla taktéž ústředním bodem 

programu hnutí populárů. Všechny tyto reformy opět vedly k nevyhnutelnému – radikálnímu 

odporu optimátů a v další atentát, kterému Gaius Gracchus stejně jako jeho bratr před ním 

podlehl. Na odkaz bratří Gracchů v hnutí populárů navázali i další významné politické 

osobnosti antického Říma. Patřil mezi ně například i Julius Caesar, u kterého však můžeme 

sledovat spíše příznaky toho, jak se populistický apel pragmaticky omezuje do podoby 

politického stylu. 5 

Renesance populismu proběhla v druhé polovině 19. století, a to v podstatě na opačných 

koncích světa. Na území tehdejšího carského Ruska bývá spojována s hnutím tzv. narodniků, 

kteří byli aktivní především v 60. a 70. letech 19. století. Narodnici se nikdy nestali 

 
4 MILLAR, Fergus. "Popular Politics at Rome in the Late Republic". Leaders and Masses in the Roman World: 
Studies in Honor of Zvi Yavetz. Edited by I. Malkin and Z. W. Rubinsohn. Leiden. E.J. Brill, 1995. 
5 MILLAR, Fergus. "Popular Politics at Rome in the Late Republic". Leaders and Masses in the Roman World: 
Studies in Honor of Zvi Yavetz. Edited by I. Malkin and Z. W. Rubinsohn. Leiden. E.J. Brill, 1995. 
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skutečným politickým hnutím, jednalo se spíše o skupinu intelektuálů a stoupenců ideálů 

socialismu. Inspirovali se myšlenkami ideologa komunismu Karla Marxe. Věřili, že současný 

carský režim je z principu namířen proti zájmům obyčejných rolníků, a že cestou ke změně 

společenského uspořádání musí být aktivita směřující právě od této skupiny obyvatel. Rolníci 

podle narodniků totiž představují skutečný základ státu. 6 

Narodnici si Marxovo učení svérázným způsobem přizpůsobili tehdejší realitě carského 

režimu. Obzvláště problematickou pasáží se pro ně stala ta o diktatuře průmyslového 

proletariátu. V podmínkách Ruska zemědělství triumfovalo nad průmyslovou výrobou, proto 

narodnici zůstávali bezmezně věrni ideálům agrárnictví, které ve svých vizích spojovali 

s komunismem a moderním socialismem. V jejich chápání Marxovy historické dialektiky 

chybí přechodná fáze kapitalismu, kterou považují za zbytečnou. Na komunismus má tedy 

rovnou navázat fáze socialismu. 7 

Příslušníci hnutí se v první řadě snažili tuto touhu probudit u samotných rolníků. Nebylo 

ničím zvláštním, že se intelektuálové v převlečení za rolníky vypravovali do vesnic, kde hlásali 

své radikální myšlenky a vybízeli k občanské neposlušnosti. Tyto akce samozřejmě vyvolali 

protiakci carského Ruska, což vedlo k sérii zatýkání a politických procesů s narodniky. To 

v pozdních 70. letech 19. století přivedlo hnutí k radikalizaci programů. To se ani tolik 

netýkalo propagovaných myšlenek, ale spíše metod organizace. Tyto skupiny narodniků se 

čím dál častěji uchylovali k politickému násilí, a leckteré z nich byly později režimem stíhány 

jako teroristické organizace. Narodnické buňky jsou například zodpovědné za úspěšný 

atentát na cara Alexandra II. 8 

Zhruba ve stejné době se populistické myšlenky začaly objevovat i na území Spojených států 

amerických. Podobně jako v Rusku se začaly šířit převážně na venkově. Jejich nositeli byli 

taktéž především drobní farmáři a propagátoři rurálního stylu života. Zejména na americkém 

jihozápadě rostla nespokojenost s vládou politických elit a sleposti Kongresu ke stále se 

 
6 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
7 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, BUBEN, Radek a NĚMEC, Jan. ¡Que el pueblo mande!: levicové vlády, populismus a 
změny režimu v Latinské Americe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studie (Sociologické 
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-091-9. 
8 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, BUBEN, Radek a NĚMEC, Jan. ¡Que el pueblo mande!: levicové vlády, populismus a 
změny režimu v Latinské Americe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studie (Sociologické 
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-091-9. 
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zhoršujícím životním podmínkám venkovských obyvatel. V důsledku toho docházelo 

k rozsáhlé radikalizaci farmářů, kteří volali po vzniku nové politické strany, která na rozdíl od 

demokratů a republikánů bude mít na paměti zájmy farmářů jako pilíře americké společnosti 

i ekonomiky. Tato myšlenka získávala čím dál více zastánců, s čímž stoupal i stupeň jejich 

organizace. Z původních volně organizovaných hnutí se zrodily farmářské spolky, z nichž se 

nejvýraznějšími staly Aliance farmářů. 9 10 

Zejména jižanská, jež si později změnila název na Velkou státní alianci, zaznamenávala 

rapidní nárůst počtu podporovatelů, což jí umožnilo začlenit řadu menších spolků. 

Představila ucelený program požadavků a podařilo se jí dosáhnout, aby byl program 

představen v Kongresu, který o něm dokonce hlasoval. Ke zklamání představitelů aliance 

však jejich požadavkům nevyhověl. Zklamání vedlo farmáře k přehodnocení formy boje za 

své ideály. V duchu předchozího neúspěšného projektu Strany zeleného rubu (Greenback 

Party) založili v roce 1890 vlastní politickou organizaci nazvanou Lidová strana. Její členové 

se však častěji mezi sebou nazývali prostě populisté. Tak chtěli naplnit svůj sen vytvoření 

protiváhy ke dvěma dominujícím silám v americké politice. 11 

Lidová strana ve velkém navazovala na původní program Aliance farmářů. Ve stejném duchu 

požadovala zavedení osmihodinové pracovní doby, zestátnění soukromých železnic, 

telegrafních a telefonních sítí. Populistům se obecně nelíbilo, že prakticky každý zahraniční 

investor má právo získat vlastnictví k nějaké z těchto sítí, a tak se přiživovat na poctivých 

amerických pracujících. Podobně požadovali i progresivní zdanění příjmů, aktivní regulaci 

měnové politiky ze strany státu a stop krytí bankovek ze státních rezerv. V programatice 

Lidové strany se už také objevoval jistý antiimigrační sentiment, který byl však vesměs 

obhajován ekonomickým ratiem. To vše bylo zahaleno do hávu apokalyptické rétoriky, která 

vykreslovala současnou americkou společnost jako stojící na pokraji propasti. 12 

 
9 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
10 TINDALL, George Brown a SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. 5., dopl. vyd. Přeložila Alena 
FALTÝSKOVÁ. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-588-3. 
11 TINDALL, George Brown a SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. 5., dopl. vyd. Přeložila Alena 
FALTÝSKOVÁ. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-588-3. 
12 TINDALL, George Brown a SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. 5., dopl. vyd. Přeložila Alena 
FALTÝSKOVÁ. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-588-3. 
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Kandidátům strany se vesměs dařilo. V četných státech amerického jihozápadu se jim 

podařilo získat mandáty v zákonodárných sborech, v některých dokonce ovládli celé 

zastupitelské orgány. Někteří byli úspěšně zvoleni i na federální úrovni, a představitelé 

Lidové strany tak mohli propagovat svůj program na půdě obou komor amerického 

Kongresu. V prezidentských volbách se kandidátovi Lidové strany Jamesi Weaverovi příliš 

nedařilo. V podmínkách amerického dvoustranného systému se jeho získaných téměř 9 

procent dá považovat za skutečný úspěch, ve výsledku to ale moc neznamenalo. 

Prezidentský souboj se tak opět zaměřil na soupeření demokratického a republikánského 

kandidáta, kteří opanovali veřejný prostor tématy, která oni považovali za důležitá. Stejně 

tak zapadl hlas poslanců a senátorů Lidové strany i na půdě Kongresu. V dalších volbách 

v roce 1896 se populisté rozhodli podpořit demokratického kandidáta Williama Jenningse 

Bryana, který částečně sdílel jejich pohled na svět. Nicméně po jeho prohře začala první 

populistická strana v USA postupně erodovat, a v roce 1909 byla, v podstatě už neaktivní, 

rozpuštěna. 13 

Populisté přesto jako první představili v americké politice prvky, na které nebyli Američané 

zvyklí. Na její odkaz později navazovali různí solitéři, kteří se osvojením populistického stylu 

snažili, a mnohdy i velmi úspěšně, získat podporu voličů a realizovat své radikální myšlenky. 

Ti se logicky začali odklánět od původní agrárnické idey Lidové strany, naopak v jejich 

rétorice začala převažovat kritika cizích elementů, hraničící až s rasismem a xenofobií. 

Jedním z těchto politiků byl například louisianský guvernér a později senátor Huey Long, 

který se zapsal do americké politické historie jako neúnavný bojovník proti velkým 

korporacím symbolizovanými především ropnou společností Standard Oil. Long byl hlasitým 

zastáncem redistribuce bohatství ve prospěch obyčejných občanů, což se neslo ruku v ruce 

s požadavky typu progresivního zdanění. Na druhou stranu se mu dařilo koncentrovat 

politickou moc ve svých rukou, k čemuž mu pomáhalo vlastnictví novin a rozhlasové stanice, 

jež propagovaly guvernérovi myšlenky. Huey Long zvažoval kandidovat na prezidenta – 

v roce 1935 byl však ve městě Baton Rouge zavražděn. 14 

 
13 Populism in the United States: Timeline - HISTORY. [online]. Copyright © 2021 A [cit. 07.02.2021]. Dostupné 
z: https://www.history.com/topics/us-politics/populism-united-states-timeline 
14 TINDALL, George Brown a SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. 5., dopl. vyd. Přeložila Alena 
FALTÝSKOVÁ. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-588-3. 
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Rozhlas se v americkém populismu stal specifickým nástrojem. Určité politické moci se díky 

němu podařilo dosáhnout tzv. rozhlasovým evangelistům, tedy křesťanským duchovním, 

kteří v pravidelných relacích hlásali svou pravdu a snažili se tak ovlivnit veřejné mínění. Ve 

většině případů se ostře vymezovali proti socialismu a komunismu, pročež se cílem jejich 

útoků stával program ekonomické revitalizace New Deal, představený administrativou 

demokratického prezidenta Franklina D. Roosevelta. Často se tito duchovní uchylovali 

k neskrývanému antisemitismu a někteří z nich vyloženě až k rasové nesnášenlivosti. 15 

Osobou, která v podmínkách USA propojila efektivní ekonomický populismus s neskrývaným 

rasismem, byl alabamský guvernér George Wallace. Jeho politické působení je spojeno 

s vyhrocenými názory na politiku segregace. Wallacova administrativa například bránila 

studentům afroamerického původu ve vstupu na pozemky alabamské univerzity. V rétorice 

George Wallace se výrazně projevovala obhajoba vlastní legitimity odkazováním se k ideálu 

lidu, za jehož vyslance a obhájce se opakovaně prohlašoval. Guvernér několikrát bez úspěchu 

kandidoval na amerického prezidenta, později se svých názorů na segregaci zřekl. Jeho 

politické působení nikdy nepřesáhlo hranice domovského státu, i když svým stylem značně 

poznamenal americkou politiku. V určitých směrech můžeme za jeho ideové nástupce 

považovat oba kandidáty z prezidentských voleb roku 2016 – demokrata Bernieho Sanderse i 

republikána Donalda Trumpa. 16 17 

Specifickou kapitolou amerického populismu je období tzv. mccarthismu. Navazuje na 

původní populismus Lidové strany, zejména co se týče apokalyptické rétoriky využívající 

šíření strachu jako politického nástroje, a celkového zaměření se na politický styl jeho 

představitelů. Mccarthismus získal své jméno po wisconsinském republikánském senátorovi 

Josephu R. McCarthym, který v roce 1946 veřejně vystoupil s tvrzením, že americkou 

společnost infiltrovali nepřátelské komunistické složky. McCarthy ovšem neměl v rukou 

žádné pevné důkazy, přesto se mu podařilo uvrhnout celé USA do stavu iracionální 

antikomunistické hysterie. To bylo umožněno začátkem období známého jako studená válka, 

 
15 Populism in the United States: Timeline - HISTORY. [online]. Copyright © 2021 A [cit. 07.02.2021]. Dostupné 
z: https://www.history.com/topics/us-politics/populism-united-states-timeline 
16 Populism in the United States: Timeline - HISTORY. [online]. Copyright © 2021 A [cit. 07.02.2021]. Dostupné 
z: https://www.history.com/topics/us-politics/populism-united-states-timeline 
17 TINDALL, George Brown a SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. 5., dopl. vyd. Přeložila Alena 
FALTÝSKOVÁ. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-588-3. 
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ztělesňovaného soubojem mezi mocenskými bloky USA a Sovětského svazu. Rozsáhlé 

represe, které byly namířeny proti americké levici, zasáhly většinu složek společnosti, a 

v důsledku obvinění ze zrady a sympatizování s komunismem se roztočil koloběh 

nekonečných politických procesů, který si vyžádaly zničené osobní i profesní životy mnoha 

umělců, hollywoodských celebrit, politiků, odborářů i obyčejných Američanů. Symbolem 

útisku mccarthismu se stal zejména Výbor pro neamerickou činnost (HUAC), kterému 

předsedal sám senátor McCarthy, ale také Federální úřad pro vyšetřování (FBI) pod vedením 

J. Edgara Hoovera. 18 

Edward Shils, na základě zkušenosti s Lidovou stranou USA a obdobím mccarthismu, 

předkládá vlastní definici populismu, poplatnou tehdejší době a americkým reáliím. Podle 

Shilse vládne americké společnosti úzká politická elita, která ve svých rukou soustřeďuje vše, 

čeho se lidu nedostává. Aby toho nebylo málo, tato elita přichází se svojí představou 

veřejného pořádku, kterou sice lidu vnucuje a vyžaduje jeho dodržování, ale sama se 

stejnými pravidly neřídí. Jedinou obranou lidu tak je spravedlivé rozhořčení, na jehož základě 

se organizuje a mobilizuje. Cílená politická akce je pak možná. 19 

Seymour Martin Lipset se Shilsem nesouhlasí. Podle Lipseta byl pro americký populismus 

této doby naopak typický vztek venkovského obyvatelstva, které ustrnulo ve starých 

pořádcích a nestíhá se přizpůsobit okolnímu světu. Populismus je proto jejich přirozenou 

obranou – jednotícím prvkem komunity farmářů a maloměstského obyvatelstva proti 

liberální a od reality odstřižené elitě ve Washingtonu. Podle Lipseta tedy populismus vyvěrá 

především z radikalismu této společenské třídy, který je navíc doplněný o více či méně 

intenzivní prvky rasismu, xenofobie, antisemitismu a odporu k migraci i procesu globalizace. 

Fenomény jako mccarthismus, či třeba Ku-Klux-Klan, jsou pak projevem takového uvažování. 

Populismus je pro ně základním nástrojem obhajoby svých ideálů. 20 

Ve stejné době započaly na jiných kontinentech procesy transformace politiky, které do 

značné míry zrelativizovaly snahu Shilse i Lipseta populismus definičně podchytit. Tyto 

 
18 TINDALL, George Brown a SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. 5., dopl. vyd. Přeložila Alena 
FALTÝSKOVÁ. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-588-3. 
19 ANSELMI, Manuel. Populism: An Introduction (Key Ideas) (1st ed.). Routledge, 2017. 
20 GALSTON, William A. “The Populist Challenge to Liberal Democracy.” Journal of Democracy 29, no. 2: 5–19. 
John Hopkins University Press, 2018. 



11 
 

procesy totiž vyjevily, že škála podob populismu je v podstatě bezbřehá, a že historicky třeba 

akurátní definice, mohou mžikem oka přestat platit. Prvním z těchto regionů byla Latinská 

Amerika, kde se populismus během 20. století etabloval kontinuálně ve třech vlnách. Cas 

Mudde v této souvislosti o regionu hovoří jako o tom s vůbec nejdelší populistickou tradicí 

v současném světě. Zdůvodnění se různí, někteří teoretici považují za stěžejní dlouholetou 

demokratickou tradici a svobodné volby, které jsou ovšem delegitimizovány vstříc realitě 

neutěšené socioekonomické situaci a nerovnostem ve společnosti, které poskytují 

populistům živnou půdu pro získání potřebné podpory. Jiní zase pokládají za určující tradici 

catch-all politických stran s rozplizlým ideologickým profilem, které se stávají osobními 

nástroji silných autoritářských osobností. 21 

První vlna jihoamerického levicového populismu, která trvala zhruba od počátku Velké 

hospodářské do krize do brzkých 60. let, se vyznačovala především dominancí myšlenkového 

směru tzv. americanismo. Lídři, kteří se v mnoha státech Latinské Ameriky dostali k moci, 

čerpali svou popularitu právě z negativního sentimentu svého nesrovnatelně vyspělého a 

bohatého souseda na severu. Ústředním bodem jejich rétoriky se stala oddanost lidu, který 

byl pojímán internacionálně v rámci regionu. Idea jakéhosi jednotného latinoamerického lidu 

se stala opakujícím se tématem těchto autoritářských vůdců. Ztělesněním zla jsou USA a 

jejich politika imperialismu, která v historii formovala podobu Latinské Ameriky, a zanechala 

na ní tíživé následky, což se projevuje tristními socioekonomickými podmínkami. Lídři jsou 

lidem vyvoleni k tomu, aby tyto nespravedlnosti napravili, k čemuž využívají nástrojů 

levicové redistribuční politiky. Což v realitě zanechávalo další závažné ekonomické problémy. 

Takovými lídry byli například argentinský exprezident Juan Domingo Perón a jeho brazilský 

protějšek Getúlio Vargas. 22 

Druhá vlna začala na přelomu 80. a 90. let minulého století. Často bývá označována jako 

období neoliberálního populismu. Jejím spouštěčem se stala regionální ekonomická krize, 

v jejímž důsledku se populisté mobilizovali a začali napadat stávající politické elity. Problémy 

ekonomiky přičítali na jejich vrub, což jim získalo dostatek podpory u voličů, a podařilo se jim 

 
21 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, BUBEN, Radek a NĚMEC, Jan. ¡Que el pueblo mande!: levicové vlády, populismus a 
změny režimu v Latinské Americe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studie (Sociologické 
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-091-9. 
22 MUDDE, Cas, KALTWASSER, Cristóbal R. Populism: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) (2nd 
ed.). Oxford University Press, 2017. 
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tak v některých zemích obsadit nejvyšší politické funkce. Na rozdíl od populistů první vlny se 

tito nijak ostře nevymezují proti imperialismu Spojených států amerických a americanismo 

není v jejich politických programech prakticky vůbec přítomné. Jejich působení bývá 

spojováno se snahou o implementaci neoliberálních ozdravných mechanismů 

doporučovaných Mezinárodním měnovým fondem. Patří mezi ně například argentinský 

exprezident Carlos Menem nebo jeho brazilský protějšek Fernando Collor de Mello. 23 

Třetí vlna byla poté přímým důsledkem narůstající nespokojenosti s neoliberální politikou 

typickou pro druhou jihoamerickou populistickou vlnu. Nejedna jihoamerická země nebyla 

spokojena s realitou neoliberální politiky, což se projevilo nárůstem podpory levicových 

autoritářských vůdců. To způsobilo jev nazývaný růžová vlna. V jejím průběhu se k moci 

dostali významní autoritářští vůdci jako venezuelský Hugo Chávez, nikaragujský Daniel 

Ortega nebo bolívijský Evo Morales. Růžovou vlnou posílení levicoví populisté se naplno 

vrátili k ideálům americanismo a odpor proti imperialismu se stal neodmyslitelnou součástí 

identity. Období nástupu k moci se většinou neslo v duchu organizace ústavodárných 

shromáždění za aktivní participace lidu, jejichž cílem bylo sepsání nových ústav, které měly 

více odpovídat kýženému ideálu lidových demokracií. Tak měla být lidu zpět navrácena jeho 

suverenita. Přijetí nových pravidel mělo odstranit následky nezodpovědných neoliberálních 

režimů, které ztroskotaly, a vytvořit tak úplně nový model lidové demokracie. 24 

Je patrné, že levicový populismus jihoamerických autoritářských režimů působí nezvyklým 

směrem – a to seshora dolů. Typickým představitelem takového režimu je pak výrazná 

charismatická osobnost, která drží veškerou exekutivní moc ve státě. Populistický apel 

v tomto unikátním provedení uplatňuje skutečný politický insider, kterému se jej daří držet i 

navzdory tomu, že on sám je vlastně vládnoucí elitou. Na to upozorňuje už Torquato di Tella, 

když podotýká, že naprosto klíčovým předpokladem, jak si tito autoritáři udržují moc, je 

udržování zdání nějaké permanentně probíhající revoluce. S tím souvisí konstrukce elit, které 

působí vně vládnoucí garnitury i za hranicemi státu. Nepřáteli se v tomto podání stávají 

především domácí opoziční síly a zahraniční velmoci, nejčastěji USA, jako ztělesnění 

 
23 MUDDE, Cas, KALTWASSER, Cristóbal R. . Populism: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) (2nd 
ed.). Oxford University Press, 2017. 
24 MUDDE, Cas, KALTWASSER, Cristóbal R. . Populism: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) (2nd 
ed.). Oxford University Press, 2017. 
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kulturního a ekonomického imperialismu, kterým na regionu parazitují. Základem 

populistické mobilizace je oslovení středostavovské masy, která vysloví podporu stejně tak 

středostavovské elitě. Obě pak společně mohou budovat lepší budoucnost, s čímž souvisí i 

časté demonstrování ideálních vzorů, ke kterým se lze upínat, či je za jejich nadřazenost 

nenávidět. Na základě řečeného považuje di Tella populismus za vlastní pouze rozvojovým a 

středně vyspělým státům. Typicky právě v Latinské Americe, Asii a Africe. 25 

Di Tellovo tezi poměrně brzy vyvrátily trendy vývoje stranických systémů v Evropě. Už na 

konci 70. let začaly stranické systémy v zemích především západní a severní Evropy tzv. 

rozmrzat. Termín odkazuje k procesům, které měly za následek masivní individualizaci 

politiky a zhroucení společenských pilířů, což se v politickém životě projevilo narůstající 

volatilitou voličů a preferencí subjektivního přístupu nad přežitou volbou na základě 

tradičních a generačních vzorů. Individualita voliče i politického kandidáta získala naprosto 

nový význam, a v souvislosti s tím se proměnila i pravidla politické soutěže. To úzce souviselo 

s utlumením významu tradičních konfliktních linií definovaných Rokkanem a Lipsetem. 

Materiální pohled na svět byl vystřídán postmateriálním nahlížením světa, a politické strany 

nezůstaly v této reflexi příliš dlouho pozadu. Ronald Inglehart v této souvislosti zavádí novou 

štěpící linii – konflikt mezi materiálními a postmateriálními hodnotami. V důsledku tohoto 

trendu zaznamenaly růst důležitosti úplně nové stranické rodiny. V Evropě začínají růst na 

významu strany zelených, spíše levicově orientované formace kladoucí zvýšený důraz na 

myšlenky environmentalismu, feminismu a pacifismu, a taktéž uskupení krajně pravicového 

ražení, které proti postmateriálním hodnotám do značné míry vystupují a zaměřují se naopak 

na revitalizaci nacionalismu a vnímání pojmu národ. Z těchto skupin se začali rekrutovat 

první evropští populisté, kteří začali pronikat i do národních parlamentů. V rámci politického 

boje nikdy nevystoupili z role politických outsiderů. 26 

Poslední zlom přišel v první dekádě 21. století. Boom tzv. nového populismu urychlila 

světová ekonomická krize, na kterou navázala neméně závažná krize migrační. Tyto spojené 

nádoby umožnily četným levicově i pravicově orientovaným politickým uskupením se 

 
25 DI TELLA, Torcuato S.. Populism into the Twenty‐first Century. Government and Opposition, 32(2), 187-200. 
doi:10.1111/j.1477-7053.1997.tb00157.x. Cambridge University Press, 1997. 
26 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 
2005. ISBN 80-7367-038-0. 
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realizovat a vymezit se proti tradičním politickým stranám ve vedení států. Zatímco dříve 

bylo spíše výjimkou, pokud se populistická strana chopila exekutivní moci, býváme toho teď 

svědky stále častěji. Nové technologické vymoženosti a schopnost reagovat na stále častější 

chyby představitelů států se staly mocnými nástroji v rukou populistů. Tento trend je 

umocněn etablováním středového technokratického populismu, který hlásá překonání 

ideologického členění politiky, a naopak zakládá svou identitu na ideálech pragmatismu a 

efektivity. 27 

Rozdílné typy populismu během posledních dvaceti let proměnily evropskou i celosvětovou 

politiku. Jejich vliv místo toho, aby oslaboval, naopak stále posiluje. Rezervoár originálních 

forem populismu se zdá nevyčerpatelný. Populismus zůstává jevem, jehož národní 

modifikace jsou značně rozdílné. Jediným společným ukazatelem je pravděpodobně 

nekonečný konflikt „my“ versus „oni“. Lidu proti elitám. Co vůbec populismus je? Na tuto 

zdánlivě jednoduchou a jasnou otázku neexistuje správná odpověď.  

2.2 Čtyři dimenze populismu  

Politologická akademická obec se dodnes s otázkou, co přesně populismus je, nedokázala 

uspokojivě vypořádat. S přihlédnutím k tomu, co o strategiích definování tohoto obšírného 

pojmu tvrdí Margaret Canovan, to ani nelze. Důvodem jsou v první řadě historické okolnosti, 

ve kterých o něm bylo uvažováno. Populismus, jak jej vnímáme dnes, je jen těžko 

srovnatelný s tím, co pod tímto označením chápali stoupenci americké Lidové strany či 

ruských narodniků. Ba co víc, tzv. nový populismus nemůžeme spolehlivě vztáhnout ani do 

doby, která bývá považována za jeho začátek, tedy do 80. let minulého století. A žádný 

z těchto teoretických konceptů už vůbec nemůžeme ztotožňovat s tím, jak jej vnímali antičtí 

Římané. 28 

Z toho vyplývá i mnohost projevů, kterých nabývá v této, můžeme říci populistické, době. 

Pokud budeme generalizovat, můžeme tvrdit, že populismus je nezbytnou složkou současné 

politiky. Každá politická strana a její představitelé se k němu v určitých momentech uchylují. 

 
27 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
28 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, BUBEN, Radek a NĚMEC, Jan. ¡Que el pueblo mande!: levicové vlády, populismus a 
změny režimu v Latinské Americe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studie (Sociologické 
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-091-9. 
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Ať už jde o vyhrocená období předvolebních kampaní, tak snahy zvolených představitelů na 

parlamentní a vládní úrovni, kteří se snaží zachovat svou vazbu k vybranému segmentu 

voličů, který považují za zdroj legitimity získané politické moci. Ať už je to jakkoliv, tito politici 

vnímají populismus jako určitý nástroj k jejímu získání či udržení. Od sebe se pak vzájemně 

liší tím, do jaké míry populistické myšlenky a apely prostupují vlastní identitu politické strany 

či hnutí, a formují osobu lídra, jenž stojí v čele.  

Nejčastěji se setkáváme se čtyřmi názory, které se snaží postihnout samotnou podstatu 

populismu. Co to vůbec je, proč to existuje a k čemu to slouží?  

1. Populismus jako způsob myšlení 

Tento pohled na populismus nepatří mezi nejrozšířenější. Pokud jej zvažujeme, automaticky 

tím připouštíme, že může být za určitých situací a podmínek přiřazen naprosto komukoliv. 

Dokonce to s sebou nemusí nést ani politickou konotaci. V tomto směru je populismus pouze 

určitou myšlenkovou konstrukcí, projevem kolektivní mentality, která se orientuje na 

požadavky lidu jako určité homogenní skupiny. V politickém prostředí se tento způsob 

myšlení kumuluje v osobě politického lídra, jenž jej zdařilým způsobem reprodukuje nahlas 

vůči publiku, o kterém ví, či alespoň tuší, co chce v daný moment slyšet. Tak se rodí zdání 

legitimity, na kterém tito jedinci dokážou úspěšně budovat svou veřejnou osobnost „tribuna 

lidu“. 29 

Nejznámějším propagátorem této diskurzivní teorie byl argentinský filozof a politolog 

Ernesto Laclau, který se zabýval především problematikou populistických vůdců v Latinské 

Americe. Upozorňuje na to, jak jsou populistické myšlenky konstruovány. V podstatě se 

neopírají o žádný jasně definovaný cíl ani vnitřní kohezi. Jsou prezentovány přístupným a 

lehce srozumitelným jazykem, čímž se zjevně odlišují od leckdy těžkopádných prohlášení 

kariérních mainstreamových politiků. Tento jev Laclau označuje jako prázdný signifikant, 

kvůli jasné preferenci vnější formy nad vnitřní soudržností a smysluplností obsahu. 

Základním cílem je probudit v podporovatelích zdání, že žádný problém není tak složitý, a že 

 
29 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, BUBEN, Radek a NĚMEC, Jan. ¡Que el pueblo mande!: levicové vlády, populismus a 
změny režimu v Latinské Americe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studie (Sociologické 
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-091-9. 
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vládnoucí politici jsou buď tak neschopní, že jej vyřešit nedokážou, nebo se o to zkrátka ani 

nesnaží, protože jim současný stav věcí vyhovuje. 30 

Laclau považuje úmyslně budovaný antagonismus za jeden z hlavních definičních znaků 

populismu. Vyvěrá z něčeho, co nazývá ekvivalenčním řetězcem požadavků. Lid má přirozeně 

požadavky vůči vládnoucí elitě, protože je poháněn motivací neustále zlepšovat své životní 

podmínky. K celospolečenským problémům i vlastní realitě není lhostejný, proto je logické, 

že spoléhá na zvolené zastupitele, reprezentanty svojí vůle, aby jeho žádosti reflektovali a 

usilovali o jejich řešení. V momentě, kdy jsou tyto žádosti přehlíženy, jejich realizace se 

protahuje, či lid zkrátka nabyde přesvědčení, že jim politici nepřikládají dostatečný význam, 

stávají se z nich požadavky. 31 

Okamžik, kdy se z žádosti stává požadavek, je zároveň momentem, kdy politická 

reprezentace ztrácí v očích lidu legitimitu. Z té se pak rodí pocity nepřátelství, a na tuto 

úrodnou půdu už mají populisté různých názorů a střihu cestu otevřenou. Jednoduše tak 

mohou požadavek přijmout za svůj a stát se mluvčími celého lidu, přičemž vládnoucí politici 

jim svou apatií či nečinností v podstatě vytvořili manévrovací prostor, v němž se proti nim 

populisté mohou ostře vymezovat. Laclau dodává, že jeden požadavek populistickému lídrovi 

stačí k tomu, aby se takto mohl realizovat. Jeden požadavek se stává reprezentantem všech 

ostatních. 32 

Často diskutovaným problémem populismu pak ve světle řečeného bývá jejich konfrontace 

s reálnou politickou mocí. Dnes už nejde o žádný nepředstavitelný jev, populisté se dostávají 

do vlád po celém světě, což je vede k určité revizi a zmírnění rétoriky. V mnohých případech 

se stávají poměrně snadným terčem, protože jejich počínání často vede k tomu, že jsou 

svými podporovateli nařčeni ze zpronevěry původním ideálům. Není to ovšem pravidlem, 

některé politické subjekty si úspěšně dokážou držet populistický náboj i po dobu svého 

působení v nejvyšších patrech národní politiky. 33 

 
30 Laclau, Ernesto. On Populist Reason (Reprint ed.). Verso, 2018. 
31 Laclau, Ernesto. On Populist Reason (Reprint ed.). Verso, 2018. 
32 Laclau, Ernesto. On Populist Reason (Reprint ed.). Verso, 2018. 
33 Laclau, Ernesto. On Populist Reason (Reprint ed.). Verso, 2018. 



17 
 

Laclau tedy ve výsledku považuje za stěžejní tři faktory – ekvivalenční řetězec požadavků, 

antagonismus lidu a elit, a prázdný signifikant. Odmítá populismus definovat za pomoci 

klasických teoretických nástrojů, a to z důvodu jeho iracionální povahy. Každý, kdo se o jeho 

podstatu zajímá, by si nejprve měl být vědom, jak moc je sociální realita kolem nás vágní a 

neurčitá. Populisté si toho totiž jsou moc dobře vědomi, lehké nuance nálad ve společnosti 

dokážou vycítit – v tom se skrývá tajemství jejich úspěchů. 34 

2. Populismus jako politická ideologie 

Označení populismu za ideologii je složité. Vyvěrá už ze samotného pojmového obsahu 

ideologie jako takové. Andrew Heywood tak označuje soubor idejí, ze kterých vyvěrá nějaká 

organizovaná politická aktivita. Je v podstatě jedno, jaký je její ultimátní cíl, důležité však je, 

že hodnotí současný stav a předkládá více či méně konkrétní vizi budoucnosti. Má určitý 

utopický nádech, protože nám říká, jak by měla vypadat dokonalá společnost, a jakých kroků 

je k takovému přerodu potřeba. V podstatě tak jde v první řadě o soubor filozofických 

myšlenek s potenciálem stát se politickou realitou. Heywood za ně v zásadě považuje 

liberalismus, konzervatismus a socialismus, které později doplnil o mladší „ismy“ – fašismus, 

anarchismus, feminismus, environmentalismus a náboženský fundamentalismus. Toto pojetí 

ideologie je spíše deskriptivní, dá se říci, že označuje spíše určité ideové zázemí a studnici 

inspirace. V následujícím textu je pojem tak i užíván. 35 

Je otázkou, do jaké míry je populismus skutečně tím, co bylo popsáno. Jistě, populisté 

samozřejmě při prezentaci svých myšlenek vycházejí z určitého, a často velmi citově 

zabarveného, hodnocení současné politické reality, překypují i nápady, jak neutěšenou 

společenskou situaci řešit. Jejich nápady ale jde jen velmi stěží považovat za nějakou 

ucelenou představu o fungování společnosti. Zaměřují se totiž povětšinou na poměrně jasně 

vytyčenou oblast politického života, jejímž středobodem je struktura politické moci. 36 

Jejich hlavním cílem je zakořenit svár mezi jimi reprezentovaný lid a vládnoucí elity, využít 

tohoto antagonismu ve svůj prospěch, čehož dosahují mobilizací voličů k akci. Koncept 

 
34 Laclau, Ernesto. On Populist Reason (Reprint ed.). Verso, 2018. 
35 HEYWOOD, Andrew. Politologie. 3. vyd. Přeložil Zdeněk MASOPUST. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-115-1. 
36 ASLANIDIS, Paris. Is Populism an Ideology? A Refutation and a New Perspective. Political Studies Association, 
2015. 64. 10.1111/1467-9248.12224. 
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populistických stran a hnutí většinou nelze zaměňovat s konceptem tzv. antisystémových 

stran, protože populisté velice zřídka zpochybňují systém jako takový. Moc se snaží uchopit 

zákonnou a legální cestou ve svobodných a pravidelných volbách. Do popředí spíš vystupují 

jejich tvrzení, že pochroumaný systém dokáží po vyslyšení vůle lidu rekonstruovat tak, aby 

fungoval lépe než doposud. 37 

Političtí teoretici jako Michael Freeden a Cas Mudde proto zastávají názor, že na populismus 

nelze nahlížet stejnou optikou jako na tradiční „heywoodovské“ ideologie, nicméně nelze 

popřít, že v sobě nese určitý ideový náboj, jež by bylo lehkomyslné šmahem odsoudit pouze 

jako styl nebo způsob dělání politiky. Tento fenomén označují jako tzv. řídkou nebo zúženou 

ideologii (z anglického thin centered ideology).  

Podstatou řídké ideologie je přesně neschopnost konkrétních populistických aktérů vytvořit 

jednotný soubor celospolečenských hodnot, který by byl populismu jako takovému vlastní. 

Není ničím nevšedním, že se tito v dílčích rezortních oblastech inspirují, možná až poněkud 

chaoticky, v ustálených politických ideologiích, jejichž názory implementují jako součást své 

identity podle toho, jak se jim to zrovna hodí. U evropských krajně pravicových 

populistických stran se proto často setkáváme s nacionalistickými postoji hraničícími až 

s rasismem a xenofobií na straně jedné, a se spíše levicově orientovanou daňovou a sociální 

politikou spoléhající na státní záchrannou síť na straně druhé. Z toho důvodu se i populisté 

často ostře vymezují proti dělení politického spektra na pravici a levici, s tím, že jde o 

přežitek z dob minulých. 38 39 

Tento nedostatek ovšem nadmíru vynahrazují, když přijde na téma struktury politické moci. 

Zde se už setkáváme s poměrně ideologicky ukotveným světonázorem, který se dá označit za 

exkluzivní. Vše se točí okolo ústředního antagonismu „dobrého“ lidu a „zlých“ elit. Obě tyto 

entity jsou vnímány jako svébytné homogenní jednotky, kdy každá z nich má vlastní 

politickou relevanci. V pojetí populistů mezi nimi panuje nesmiřitelný konflikt. Pouze lid je 

 
37 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, BUBEN, Radek a NĚMEC, Jan. ¡Que el pueblo mande!: levicové vlády, populismus a 
změny režimu v Latinské Americe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studie (Sociologické 
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-091-9. 
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totiž natolik morálně čistý, aby si sám dokázal vládnout. Své elity si sice zvolil, po přičichnutí 

k moci se ale zpronevěřily svému ústřednímu poslání. Nyní vládnou podle toho, jak se jim 

zlíbí a pohánění motivací vlastního zisku oklešťují práva lidu. Je na třetím subjektu – 

charismatickém lídrovi – aby se postavil do čela lidu a jeho jménem proti elitám bojoval. A je 

jedno, zda nepřátelé sídlí doma nebo v zahraničí. Zpravidla mají totiž různou povahu. S tím 

souvisí časté volání po zavádění prvků přímé demokracie (referenda, plebiscity apod.) – 

skutečnými nástroji populistické demokracie, kde je lid svým jediným pánem. 40 41 

Tato myšlenka je považována za esenciální podstatu jevu, který označujeme jako 

populismus. Je těžké koncipovat jednotnou ideologickou základnu pro něco, co se vyznačuje 

četnými proměnnými v každém národním kontextu. Přesto u populistických stran a hnutí 

zpravidla vždy najdeme vymezení se proti různým elitám. Akademická obec se neshodne na 

tom, zda jen na základě toho lze populismus označit jako ideologii, jakkoliv zředěnou. Někteří 

se proto přiklánějí spíše k názoru, že máme co do činění s politickou doktrínou nebo 

politickým programem. V prvním případě jde spíše o teoretický konstrukt, naznačující, jakým 

směrem se bude činnost takto označeného uskupení ubírat. Zastánci druhého přístupu 

vyvozují označení za populistu z programatiky těchto stran a hnutí čili z konkrétních 

politických slibů.  

3. Populismus jako politický styl  

Následující dva přístupy k vnímání populismu velice často splývají. Proto nebývají často tak 

důsledně oddělovány, přesto mezi nimi rozdíly jsou. Pokud se bavíme o politickém stylu, 

spíše než s celou stranou či hnutím souvisí daleko více se samotnou osobou lídra. V moderní 

Evropě jsme často svědky situace, kdy si nějaká etablovaná a nezpochybnitelně 

mainstreamová politická strana zvolí nového vůdce. A ten změní její profil, i to, jak se strana 

jeví navenek, k nepoznání. Z nedávné minulosti jmenujme například rakouskou ÖVP či pilíře 

britské parlamentní politiky konzervativce i labouristy. Mistrem využívání populistického 

politického stylu a rétoriky byl například francouzský exprezident Nicolas Sarkozy.  

 
40 MUDDE, Cas. The Populist Zeitgeist. 39. 10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x. Cambridge University Press, 
2004. 
41 MUDDE, C., KALTWASSER, Cristóbal, R. Populism: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) (2nd 
ed.). Oxford University Press, 2017. 
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Francouzský politolog Pierre-André Taguieff chápe politický styl jako součást politického 

diskurzu, který staví na zmiňovaném antagonismu mezi lidem a elitami. Moffitt a Tormay jej 

zase definují jako určitý soubor vlastností, který jeho držiteli usnadňuje a umožňuje 

navazování politických vztahů. Z toho jasně vyplývá, že generalizace je na tomto místě 

zbytečná. Každý politik je svým způsobem individualita, a každý si také dokáže osvojit odlišné 

strategie, kterými potenciál svého stylu maximalizovat. U populistických lídrů se často hovoří 

o tom, že jsou charismatičtí. Jak dokazuje například německá AfD, není to zcela pravidlem a 

nezbytným předpokladem, pro většinu evropských populistických stran a hnutí ale platí, že 

do jisté míry splývají s osobou svého předsedy. Nezřídka se jimi proto stávají i velice 

kontroverzní osobnosti, miláčkové kamer nebo osobnosti z řad celebrit. Tito jedinci si velice 

dobře uvědomují, jakou moc mají média, dokážou s nimi cíleně manipulovat a agresivními 

prohlášeními si zajistit, že se na ně z důvodu senzacechtivosti budou vždy také obracet kvůli 

vyjádření či komentáři. 42 

Jsou to zkušení agenda setteři, kteří dokáží vycítit příležitost, jak určitá témata vnést do 

veřejné diskuze, navzdory přání vládních garnitur. Jejich styl se nese v duchu výše nastíněné 

mentality – i když pocházejí z privilegovaných vrstev společnosti, dokážou k lidu promlouvat 

srozumitelným „středostavovským“ jazykem. To vše jim dává výhodu oproti představitelům 

mainstreamových stran. Povětšinou se pak odvolávají na zájem lidu, aniž by blíže 

specifikovali, kdo přesně podle nich do něj náleží. Bývají také neúnavní, co se týče 

předvolebních kampaní, a jsou schopni naplno využívat výhod, které do politiky vnesla 

audiovizuální média, a ještě později sociální sítě. Obojího využívají profesionálně a zkušeně 

s cílem dostat se co nejblíže k voličům a tím zvýšit potenciál jejich volatility a mobilizace 

v čase voleb. 43 

21. století se v politickém životě nese v duchu trendů personalizace, prezidencializace a 

celebritizace politiky. Ač každý z nich označuje něco trochu jiného, jedno mají společné – 

všechny staví do popředí osobnost lídra, kandidáta nebo jinak politicky aktivní osoby, kolem 

které se dá vystavět kompletní volební kampaň. Pokud je úspěch politického subjektu úzce 

 
42 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, BUBEN, Radek a NĚMEC, Jan. ¡Que el pueblo mande!: levicové vlády, populismus a 
změny režimu v Latinské Americe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studie (Sociologické 
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-091-9. 
43 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
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svázán s jednou osobností, je jenom logické, že se ji voliči tak naučí i vnímat. Stává se 

zdrojem oblíbenosti mezi příznivci, ztělesněním a nositelem stranické identity. Voliči se už 

nemusejí starat o pochopení složitých politických témat, bohatě jim postačí důvěra v osobní 

kvality takového kandidáta. Populistické subjekty mají díky tomu potenciál dosahovat 

opravdu dobrých volebních výsledků. Každá mince má ale dvě strany – pokud se tento 

kandidát, ke kterému voliči chovali bezmeznou důvěru, zpronevěří hlásaným ideálům, 

začnou jej dřívější stoupenci vnímat jako zrádce a součást elit, proti kterým se vymezují. 

Touto provázaností s jednou jedinou osobou trpí především mladé populistické subjekty, 

které se většinou z odchodu lídra již nevzpamatují. Chybí jim totiž historická tradice v daném 

stranickém systému, a proto se z nich často stávají spíše takové one hit wonders. 44 

4. Populismus jako politická strategie  

Důvodem, proč se politický styl a politická strategie tak často posuzují jako spojené nádoby, 

je nasnadě. Nejčastější výtka praví, že strategie zákonitě pohlcuje styl. To je bezpochyby 

pravda, jelikož politický styl každého lídra politické strany či hnutí vždy byl, je a bude 

neodmyslitelnou součástí jakékoliv strategie získání či udržení politické moci. Voliči vždy 

hledají výrazné osobnosti, které je k zájmu o politiku motivují a v některých případech jej 

v nich dokonce jsou schopni zažehnout.  

Zatímco styl ale souvisí spíše s charakterovým a schopnostním potenciálem lídra samotného, 

u strategie tomu tak být nutně nemusí. Neměli bychom totiž zapomínat, že každý lídr má za 

sebou početný stranický aparát, a řada z nich by se bez něj ani neobešla. Vzpomeňme 

například polskou vládní stranu PiS, jejíž politická strategie už řadu let spočívá v tom, že jejím 

nejviditelnějším představitelem je premiér reprezentující politický kurz země doma i 

v zahraničí, zatímco skutečný předseda se kvůli své kontroverzní osobnosti drží v ústraní, 

přičemž ale nikdo nepochybuje, kdo opravdu tahá za nitky. 45 

Politická strategie podle Kurta Weylanda obecně sestává ze všech metod, nástrojů a 

prostředků, které má politický subjekt k dispozici, aby dokázal získat či udržet politickou moc, 

 
44 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
45 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, BUBEN, Radek a NĚMEC, Jan. ¡Que el pueblo mande!: levicové vlády, populismus a 
změny režimu v Latinské Americe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studie (Sociologické 
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-091-9. 
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a to prostřednictvím mobilizace svých příznivců. Toho se dá v podstatě docílit dvěma 

způsoby. Politické strany se buď mohou spoléhat na kvalitu nebo kvantitu. Populisté se 

spoléhají na to druhé – veškerá jejich aktivita směřuje k maximalizaci počtu příznivců. 

Koneckonců, pokud chtějí být opravdu reprezentanty lidu, děje se tak jednodušeji, pokud se 

mohou pochlubit opravdu pevnou a početnou podporou. Na tomto základě populisté 

zdůvodňují svou legitimitu. 46 

Proto bývá u populistických stran a hnutí často přítomným jevem volání po zavádění prvků 

přímé demokracie. V některých případech, typicky u italského M5S, tyto subjekty podobné 

nástroje zavádějí ve vlastní interní struktuře a členským referendům či jiným hlasováním 

podrobují každé stěžejní rozhodnutí. Naopak u jiných se setkáváme s až přepjatou 

centralizací, kdy se veškerá moc soustředí buď do rukou jejího předsedy nebo nejužšího 

vedení. Oba přístupy se navíc vzájemně nutně nevylučují. Soustředění rozhodovacích 

pravomocí totiž napomáhá efektivnější operabilitě, na druhou stranu ve světle hlásaných tezí 

působí nedůvěryhodně až komicky. 47 

A právě referenda, plebiscity a další nástroje přímého zapojení lidu do rozhodovacích 

procesů stojí v samém základu vize, jež Giovanni Sartori nazval populistickou demokracií. Lid 

by se v takových podmínkách podílel na každém zásadním rozhodnutí. Není proto zcela 

bezpředmětné považovat po samotných proponentech tohoto názoru, aby začali sami u 

sebe. 48 

Moderní populismus navíc při kompletaci politických strategií spoléhá i na moderní 

technologie, které dříve buď nebyly dostupné, nebo se nevyužívaly. Je až obdivuhodné, 

s jakou profesionalitou a zručností se k těmto výzvám populisté postavili ve srovnání 

s tradičními politickými stranami. Nástroje typu audiovizuálních médií či sociálních sítí svým 

masovým charakterem jsou přesně poplatné hlavnímu cíli populistické mobilizační strategie 

– oslovit v jeden moment co nejvíce potenciálních příznivců najednou. Pozice vůdce je i 

v této oblasti nezpochybnitelná, leckteří populisté ale pro tyto účely najímají zkušené 

 
46 WEYLAND, Kurt. Populism A Political-Strategic Approach. In: KALTWASSER, Rovira C., TAGGART, Paul, ESPEJO, 
Paulina O,. et al. (eds) The Oxford Handbook of Populism. Oxford: Oxford University, 2017. 
47 DANICS, Štefan a TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus. 
Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-122-5. 
48 DANICS, Štefan a TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus. 
Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-122-5. 
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profesionální PR a komunikační agentury. To, že do této reality vstupují v okamžiku, kdy se 

děje, jim navíc dává náskok před etablovanými stranami, kterým mohou různé procesy 

adaptace na nové podmínky způsobovat opravdu „porodní“ bolesti. 49 

V této souvislosti hovoří francouzský teoretik Bernard Manin o tzv. demokracii publika. Volič 

sleduje, co se na politické scéně děje, přičemž je náchylný vnímat především to, co je mu 

prezentováno jednoduchým a stravitelným způsobem. Tuto činnost za něj v podstatě 

vykonávají nejrůznější média. Zjednodušení politiky tak nabývá dříve nemyslitelných 

rozměrů. S tímto přístupem totiž může počínaní politických představitelů jednoduše 

z domova hodnotit na škále líbí – nelíbí, sympatické – nesympatické. Čímž se opět vracíme 

k tomu, že nutně nemusí rozumět, co a proč se řeší, protože o to se přeci postará ten, kdo si 

dokáže svou osobností a přístupem získat jeho důvěru. 50 

Bývalý italský premiér a mediální magnát Silvio Berlusconi takto vnesl do evropské politické 

arény fenomén tzv. videopolitiky. Jako jeden z prvních měl prostředky i odvahu na to využít 

plného potenciálu televize a videa při politické kampani. Od té doby se ale možnosti ještě 

posunuly. Příchod sociálních sítí propojil svět nevídaným způsobem, to se nevyhnulo ani 

politice. Videopolitika se pro mnohé změnila v tzv. politainment, tedy jistý mix reálné 

politické činnosti a zároveň zdroje zábavy. Populisté si to uvědomují a plně se z toho snaží 

těžit. Zdá se totiž, že průměrného voliče je dnes jednodušší získat prostřednictvím široké 

škály emocí než reálnými politickými výsledky.  51 

2.3 Populistický triumvirát  

Ač se přístupy akademiků různí, ve výsledku se shodují na jednom. Klíčovým prvkem 

přítomným v každém populismu je antagonistický vztah mezi dvěma neostře vymezenými, 

avšak homogenně vnímanými, entitami – lidem a elitami. Břímě lidového bojovníka proti 

zkorumpovaným na sebe bere reprezentant lidu v podobě charismatického lídra, který tak 

završuje triumvirát subjektů, který strukturu populistické politiky utváří.  

 
49 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
50 MANIN, Bernard. The Principles of Representative Government (Themes in the Social Sciences) (First Soft 
Cover Edition). Cambridge University Press, 2010. 
51 MANIN, Bernard. The Principles of Representative Government (Themes in the Social Sciences) (First Soft 
Cover Edition). Cambridge University Press, 2010. 
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1. Dobrý lid  

Lid (z latinského populus) je populisty vnímán jako nejvyšší morální hodnota. Celý 

populistický apel směřuje k ochraně a boji za jeho práva. Pojmově ale není zcela jasné, co 

přesně všechno lid ještě je, a co už není. Obecně ale platí, že lid je v populistickém nahlížení 

světa synonymem pro to dobré, je nositelem vznešených a konstruktivních vlastností. Taktéž 

symbolizuje kolektivní identitu určité společnosti – jde proto o koncept, který je vnímán 

homogenně a do jisté míry idealizovaně. 52 

V pojetí populistů je však lid pojmem spíše exkluzivním. Pokud je středobodem jejich 

uvažování konstrukce konfliktu mezi lidem a elitami, nemůže tomu být ani jinak. Celá 

dichotomie „ti dobří vs. ti zlí“ nutně vede k vyloučení celých skupin z této romantizované 

představy o jednotném společenství, které si je schopno nejlépe a spravedlivě vládnout 

pouze samo. Populistická představa ideálního světa je opravdu značně černobílá – lid v sobě 

neskrývá žádné špatné vlastnosti, elity naopak nedisponují ničím, za co by je mohl kdokoliv 

uznávat nebo obdivovat. 53 54 

Základní stavební kameny toho, co si populisté představují pod pojmem lid, se pokusili 

definovat Daniel Albertazzi a Duncan McDonnell. Ti ve své teorii vysledovali čtyři základní 

charakteristiky lidu, které se opakovaně objevují v populistické rétorice i programatice. První 

souvisí s již zmiňovanou nezkaženou povahou lidu jako takového. Populisté považují lid za 

ztělesnění dobra a prospěšnosti, proto si zaslouží veškerou možnou ochranu, a proto 

populisté vstupují do politiky, leč teoreticky pouze velmi zdráhavě. Kdyby totiž elity svou 

podrývavou činností neustále jednotu a ideály lidu neohrožovaly, nebylo by to vůbec 

potřeba. Na tomto podkladu vlastně celý konflikt stojí. Populistům to umožňuje 

identifikovat, kdo konkrétně ty nenáviděné elity jsou. Vymezení nepřítele jim dodává 

potřebnou půdu pod nohama.  

Druhým znakem lidu je podle Albertazziho a McDonnella jeho nezpochybnitelná suverenita. 

Lid jako nejvyšší suverén je zdrojem veškeré politické moci, podle populistů by tudíž bylo 

 
52 CANOVAN, Margaret. The People (1st ed.). Polity, 2005. 
53 CANOVAN, Margaret. The People (1st ed.). Polity, 2005. 
54 MAŠKARINEC, Pavel, NOVOTNÝ, Lukáš. Strany a vládnutí v digitální éře: vybraná témata výzkumu politického 
stranictví. Praha: Academia, 2020. Edice XXI. století. ISBN 978-80-200-3052-8. 
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logické, aby si v ideálním případě vládl sám. Pokud to okolnosti neumožňují, mělo by mu to 

být umožněno alespoň při každé myslitelné příležitosti. Proto se populisté často programově 

opírají o požadavky zavádění prvků přímé demokracie. Samotnou existenci voleb a 

zastupitelské demokracie přímo nezpochybňují, lid by ale jím zvolenými reprezentanty měl 

být přeci jen konzultován co nejčastěji. Na tomto základě stojí idea tzv. populistické 

demokracie, která se opírá o nejrůznější formy přímé demokracie, nejčastěji referenda, a to 

na celostátní, lokální i hyperlokální úrovni. U populistů se vytrácí jistý smysl pro subsidiaritu, 

ta se rozplývá ve víře v kompetenci lidu vytvořit si sofistikovaný názor za každé okolnosti a na 

jakoukoliv otázku. Samotný koncept zastupitelské demokracie tak určitým způsobem 

deformují, což se projevuje například návrhy na přímou volbu prezidentů v parlamentních 

demokraciích či všeobecně rozšířenou ideou přímé volby starostů obcí.  

Lid je neodmyslitelně spjat s určitým souborem kolektivních hodnot a jednotné kultury. To je 

v pojetí Albertazziho a McDonnella jeho třetím definičním znakem. V tomto postulátu už 

můžeme spatřovat zárodky nacionalismu a exkluzivity konstruované na kulturních kritériích. 

Jde opět o romantickou představu, v podmínkách globalizovaného světa 21. století poměrně 

ztěžka uchopitelnou. Nicméně obrana tradičních hodnot a národní kultury se v prohlášeních 

populistických politiků objevuje skutečně často a opakovaně. Opět jim totiž dává něco, co je 

hodno ochrany. Tohoto úkolu jsou ochotni se zhostit, protože stejně jako samotný lid jsou 

jeho kultura a hodnoty taktéž křehké, a náchylné podlehnout ničivým silám elit.  

Albertazziho a McDonnellův čtvrtý znak lidu vyvěrá z jeho vztahu ke konkrétním 

populistickým politikům a lídrům. Tito se totiž bez výjimky považují za reprezentanty lidu. 

Snaží se vystupovat s pokorou oddaných služebníků a příslušníků jednotné komunity, jejíž 

blahobyt jim bezmezně leží na srdci. Odtud pramení i jejich znechucení politikou. Argument, 

že se stávají politicky aktivními, aby politiku očistili a správně nasměrovali, není úplně 

nezvyklý. Přitom kdokoliv, kdo si dovolí jejich poslání zpochybnit či proti němu veřejně 

vystoupit, je automaticky pasován na příslušníka či podporovatele zkorumpovaných elit, 

proti kterým je celý populistický boj veden v první řadě. Tento argument je pro populistickou 

rétoriku velmi podstatný, protože umožňuje alespoň částečně vysvětlit, jak se někdo může 
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prohlašovat za vyslance všeho lidu, když jeho volební výsledky nejsou zrovna úplně oslnivé. 

55 56 

Oba teoretici ve své teorii populistického lidu narážejí na mantinely definované jistou vizí 

ochrany abstraktně vymezeného životního prostoru, do kterého lid své aktivity a existenci 

soustřeďuje. Tento myšlenkový konstrukt se ve svých pracích pokoušel definovat Paul 

Taggart, o kterého se Albertazzi s McDonnellem do jisté míry opírají. Taggart zavádí do 

debaty o populismu koncept tzv. heartlandu.  

Taggart přichází s heartlandem z jednoho prostého důvodu – pojem lid je příliš široký na to, 

aby dokázal postihnout o co přesně populistům jde. Myšlenková konstrukce životního 

prostoru, kde veškeré vlastnosti spojované s lidem nabývají reálných kontur, se proto jeví být 

zcela zásadním krokem. Heartlandu vládne lid a realizuje zde vše, co mu je blízké. 

Představuje homogenní společenství, založené na komunitních vazbách, jehož obyvatelé jsou 

k sobě vázáni společnou kulturou, hodnotami, a světonázorem. To vše je hodno ochrany, 

kterou populisté požadují. Život v heartlandu je navíc prost složitostí a komplikací, v čemž lze 

spatřovat zárodek odporu populistů k organizacím se složitou strukturou a hierarchií. Proto 

evropští populisté tak často zaujímají euroskeptické pozice, jelikož právě Evropská unie je 

pro ně ztělesněním komplikovanosti, složitosti a přebujelé byrokracie, která komplikuje život 

obyčejným lidem.  

Podstatné je, že Taggartův heartland má spíše nádech nostalgie nežli ucelené utopické vize. 

Populisté zřídkakdy pracují s modely potenciální reality, která by měla být tak dobrá, že něco 

takového civilizace ještě nezažila. Ústředním bodem jejich filozofie je přesný opak – to 

nejlepší, co civilizace může nabídnout, už společnost zažila v dobách minulých. Elity ale 

zapříčinily deformaci společnosti, což vedlo k rozbourání heartlandu. Cíl tedy spočívá 

v návratu do stavu před tímto narušením, protože v něm se všem žilo lépe. Takový úhel 

pohledu jasně směřuje k démonizaci elit, vlastně se jejich aktivitou vysvětluje samá podstata 

všeho zlého, co se obyčejným lidem od té doby přihodilo. Což opět přispívá k pro populisty 

tak podstatné konstrukci veřejného nepřítele. Takových heartlandů existuje bezpočet, odvíjí 

 
55 MAŠKARINEC, Pavel, NOVOTNÝ, Lukáš. Strany a vládnutí v digitální éře: vybraná témata výzkumu politického 
stranictví. Praha: Academia, 2020. Edice XXI. století. ISBN 978-80-200-3052-8. 
56 ALBERTAZZI, Daniele, Mc DONNELL, Duncan. Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western 
European Democracy (1st ed.). Palgrave Macmillan, 2007. 
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se totiž od konkrétní identity jednotlivých populistů, která je formována v podmínkách 

národních států s rozličnou historií, která podmiňuje, jaká politická témata jsou kde jak 

aktuální. 57 58 

V očích politiků tedy vše spěje k jakémusi ideálu nazývanému populistickou demokracií. V té 

lid vládne sám sobě pomocí rozličných forem přímé demokracie. V současné době to bývá 

spojováno s perspektivami uplatnění principů tzv. elektronické demokracie. Vysokorychlostní 

a široce dostupné připojení k internetu totiž umožňuje větší participaci lidu při rozhodování 

o důležitých otázkách. V populistické demokracii by se tak každý, například pomocí osobního 

videoterminálu, mohl podílet na správě věcí veřejných formou hlasování. O to populisté 

často rétoricky usilují.  

Giovanni Sartori přesto v této souvislosti upozorňuje na četná nebezpečí. První námitku staví 

na argumentu, že tímto způsobem nebudou problémy sužující zastupitelskou formu 

demokracie odstraněny, naopak reálně hrozí, že se ještě prohloubí. Individualita hlasujícího 

se totiž v takovém případě rozpustí v homogenní veličině lidu, což povede k ignorování 

odlišných názorů. Sartori v tom spatřuje zárodek tyranie většiny, jelikož taková situace nutně 

povede k opomíjení menšinových názorů. Taková menšina ve skutečnosti může být početně 

významná, protože v takovém modelu může být i jeden hlas rozhodujícím jazýčkem na 

vahách. Populismus podle něj těmito požadavky míří proti podstatě zastupitelské 

demokracie a politického pluralismu, který do jisté míry stojí právě na umění dosahování 

konsensu mezi jednotlivými složkami společnosti reprezentovanými zvolenými politickými 

aktéry. Jeho druhá výtka s tím přímo souvisí. Voliči delegují své zástupce, aby rozhodovali o 

věcech veřejných, i kvůli tomu, že jsou to v ideálním případě odborníci schopní porozumět 

složité problematice na této úrovni řešené. Lid může podle Sartoriho trpět jistou absencí 

angažovanosti, aktivity a zodpovědnosti při rozhodování. To by ve výsledku mohlo vést 

 
57 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
58 TAGGART, Paul A. Populism (Concepts in the Social Sciences (Paperback)) (1st ed.). Open University Press, 
2000. 
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k přijímání kontraproduktivní či vyloženě iracionální legislativy, která propasti ve společnosti 

jen prohloubí, namísto toho, aby je zacelila. 59 

Požadavky zavádění forem přímé demokracie jsou ale frekventovaným prvkem 

v populistických politických programech. V realitě se ovšem propagovaný ideál nikde na 

světě neuplatňuje. Nejblíže k němu však má švýcarský model, který bývá označován za 

polopřímou demokracii, a je typický častým využíváním referend a plebiscitů. Německý 

politolog Helge Batt se pokusil o systematizaci tradičních nástrojů přímé demokracie, které 

se v různých proměnných v právních řádech objevují. Rozlišuje mezi nimi pozitivní a 

negativní nástroje, které bývají jinak označovány také jako „pedály“ a „brzdy“  

1. Pozitivní nástroje – pedály:  

a) Občanský podnět. Jde o nepříliš vyvinutou formu přímé demokracie. Hlas lidu se v ní 

v podstatě omezuje pouze na vox populi, a má toliko maximálně konzultativní charakter. 

Občané díky němu sice můžou adresovat své výtky či podněty některému z představitelů 

veřejné moci či aktivním politikům, pokud však není proces jejich vyřizování nějak 

legislativně ukotven a institucionalizován, nevzniká tu žádná obligace reagovat. Takovou 

formou může být například petiční právo.  

b) Referendum. V populistických politických programech se zavádění referend objevuje 

velice často. Považují jej totiž za formu validace dílčích politických kroků veřejným míněním. 

Požadují co možná nejširší používání tohoto institutu, a nejraději by s ním svázali 

rozhodování o pestré škále otázek, včetně těch ovlivňujících ústavní uspořádání státu. Nutno 

dodat, že většina států s referendy na nějaké, často lokální úrovni, pracuje. Podle legislativní 

úpravy institutu se dělí na referenda fakultativní, kde v zásadě zákonodárce ponechává 

libovůli, zda budou občané dotazování, zda s předkládaným právním předpisem souhlasí, a 

referenda obligatorní, kdy souhlasné stanovisko občanů přímo vyžaduje.  

c) Lidová iniciativa. Opačný proces než referendum, populisty také často požadovaný model. 

Opět má jistou oporu v petičním právu. Předpokládá aktivní přístup občanů, kteří v rámci 

 
59 DANICS, Štefan, TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus. 
Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-122-5. 
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lidové iniciativě mohou přicházet s vlastními legislativními návrhy, pokud mají blíže určenou 

kvantifikovatelnou oporu u spoluobčanů. Legislativa se jimi pak musí obligatorně zabývat.  

d) Plebiscit. Tento termín bývá užíván v podobném smyslu jako referendum. Institut, který 

se původně používal už ve starověkém Římě, bývá nejčastěji spojován s touhou představitelů 

veřejné moci nechat si nějaký svůj krok ad hoc posvětit všelidovým hlasováním. Občané se 

pak v jeho rámci vyjadřují, zda s přijatými politickými řešeními souhlasí nebo ne. Politici si tak 

vlastně potvrzují, zda mají jejich kroky společenskou podporu.  

2. Negativní nástroje – brzdy:  

a) Lidové veto. Aneb tzv. ratifikační referendum. Uplatňuje se v momentech, kdy zákon 

předpokládá dodatečný souhlas občanů s přijatými zákony nebo postupy. Předpokládá zde 

znamená vyžaduje. Pokud se občané tímto způsobem vysloví proti přijatým změnám, nelze je 

poté v praxi realizovat. Hlas lidu v tomto případě tak dává stop procesům, se kterými 

nesouhlasí, a které považuje za vybočení z legitimity mandátu zvolených politiků. Vyjadřuje 

tak svoji nevoli.  

b) Imperativní mandát. Z kategorizace nástrojů přímé demokracie poněkud vybočuje. Je 

opakem obecně přijímaného a uznávaného volného mandátu, který politika zvoleného 

v řádných a svobodných volbách opravňuje k výkonu politické funkce podle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí. Imperativní mandát naopak vychází z filozofie naprosté oddanosti 

kmenové ideologie strany, za kterou byl zvolen, a jejímu programu. Jakékoliv porušení se 

trestá ztrátou mandátu. Ideál přímé demokracie ovšem naplňuje v tom smyslu, že voliči si 

mohou být jisti komu odevzdávají svůj hlas, a na základě programatiky jím reprezentované 

strany si dokážou vytvořit relativně ucelený obrázek, jakými postuláty se bude při výkonu 

funkce řídit. 60 

2. Zlé elity 

Elity představují v populistickém vidění antagonistickou a nepřátelskou sílu, která svým 

působením znemožňuje plnou realizaci vůle lidu. Jejich podstata přitom kopíruje schéma 

 
60 BATT, Helge. Direktdemokratie im internationalen Vergleich, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 2006, Nr. 10, 
S. 10-17. 
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jako v případě lidu – jedná se též o homogenní skupinu, která je nositelem určitých 

kolektivních hodnot a mentality. Populisté ale vytrvale upozorňují, že tyto jsou v příkrém 

rozporu s proklamovaným ideálem dobrého a vznešeného lidu. Elity odvozují svůj původ 

taktéž z lidu, kdysi dávno byli jeho nedílnou součástí, a jen díky němu se mohli do jejich 

současného superiorního postavení vůbec dostat. Oproti lidu, který by politickou moc měl 

v ideálním světě, ji elity skutečně disponují. A využívají toho především ve svůj vlastní 

prospěch. 61 

Populisté do své rétoriky často v různých podobách začleňují všeobecně omílanou poučku, že 

moc korumpuje a málokdo tomuto pokušení dokáže odolat. Elity vykreslují v podobném 

duchu jako nositele všeho zlého a protichůdného zájmům obyčejných lidí. Jsou zlé, prohnilé 

a zkorumpované. Opakovaně se zpronevěřili svému původnímu poslání, jímž je reprezentace 

lidu a konání v jeho prospěch. Namísto toho si pro sebe uzurpují materiální prostředky, které 

by měly být ve vlastnictví všech. Dělají tak s cílem lid kompletně zničit, čemuž populisté 

chtějí všemi silami zabránit. Nebo to alespoň tvrdí. Korupce, klientelismus, nepotismus – 

všechny tyto patologické jevy bývají v prohlášeních populistů nevyhnutelně spjaty právě 

s nenáviděnými elitami. 62 

Hluchá místa takové argumentace lze vysledovat poměrně snadno. Pokud populisté vstupují 

do politického boje s cílem pozměnit společnost tak, aby odpovídala ideálům, které hlásají, 

nevyhnou se zaujetí pozic, ve kterých doteď prodlévali ti, které tak plamenně kritizují. Srážka 

s realitou přijetí skutečné politické odpovědnosti dokáže odhalit populistický blaf, vnitřní 

nesoudržnost populistických subjektů, či naprostou nepřipravenost vystoupit z opozičních 

lavic. Populisté jsou zvyklí slibovat rychlá a efektivní řešení, v okamžiku, kdy se jim nenaskýtá 

reálná šance své plány realizovat pak jde spíše o to, jak důvěryhodně působí. Absenci 

výsledků si dokážou vždy ospravedlnit tím, že je stávající politické elity v systému ostrakizují 

a znemožňují jim prosazovat vlastní politický program. 63 

 
61 KUBÁT, Michal, MEJSTŔÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
62 MAŠKARINEC, Pavel, NOVOTNÝ, Lukáš. Strany a vládnutí v digitální éře: vybraná témata výzkumu politického 
stranictví. Praha: Academia, 2020. Edice XXI. století. ISBN 978-80-200-3052-8. 
63 KUBÁT, Michal, MEJSTŔÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
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Vládní angažmá populistů se povětšinou ale neobejde bez určitého zmírnění agresivní a 

vyhrocené rétoriky, která je pro ně vlastní. Nejradikálnější požadavky často vezmou velice 

rychle za své. Vnitřní nesoudržnost, vyznačující se často hned několika ideologickými tábory 

uvnitř širokého hnutí, pak zase může v době účasti ve vládních kabinetech způsobit mediálně 

výrazně exponovaný skandál, v jehož důsledku hrozí ztráta jakékoliv legitimity v očích voličů. 

Pro politické subjekty, pro něž populismus není jedinou náplní jejich existence, je tato 

situace snazší, protože jim stále zůstává alespoň svébytná stranická identita, se kterou se 

voliči mohou i nadále ztotožnit. U čistě populistických subjektů je to problém. 64 

Problematikou teorie elit se podrobně zabývala tzv. italská škola elitismu na přelomu 19. a 

20. století. Fenomén zkoumala zejména z pohledu sociologického a politologického, jelikož 

tento jev považuje za hraniční právě mezi těmito dvěma vědními obory. Základním 

východiskem se pro tyto akademiky stal postulát přirozené lidské nerovnosti. Jednoduše 

řečeno, lidé si nejsou rovni společensky ani biologicky. Někteří se narodili, aby vládli, jiní 

proto, aby byli ovládáni. S tím souvisí i procesy získávání politické moci. Nutno dodat, že 

italská škola formovala své názory v době, kdy v evropské společnosti silně rezonovaly 

myšlenky socialismu, zakládající se na solidaritě a rovnosti, a taktéž rousseauismu, který 

vycházel z primátu vůle lidu jako zdroje veškeré suverenity. Teorie elit tak i na akademické 

úrovni stojí v ostrém protikladu proti přesvědčení populistů o nadřazenosti lidu jako 

takového. 65 

Jednu z nejčastěji citovaných teorií představil Vilfredo Pareto. Zabýval se v ní především 

jevem, který nazval cirkulací elit. Pareto argumentuje, že vývoj lidské společnosti má 

cyklickou povahu. Výchozí situace vypadá tak, že existuje vládnoucí elita a ovládaná masa. 

Masa ale přirozeně tenduje k nesouhlasu se způsobem vlády elity, a po určité době 

nespokojenosti, pohár trpělivosti nevyhnutelně přeteče. To je signálem pro vůdčí osobnosti 

masy, aby zmobilizovaly svoje síly a zformovaly tzv. kontra-elitu. Ta nabývá na síle, přičemž 

se živí zejména z prohlubující se frustrace ve společnosti. Nakonec je dostatečně silná a 

početná na to, aby revoluční nebo evoluční cestou vládnoucí elitu odstranila a nastupuje na 

její místo. Pareto předpokládá, že koloběh se tím uzavírá a začíná se odvíjet znovu od 
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začátku. To v podstatě vystihuje způsob, kterým populisté mobilizují své voliče, čímž dosahují 

volebních zisků, parlamentního zastoupení, a v některých případech se stávají součástí 

evropských koaličních kabinetů.  

Aby to bylo jasnější, zavádí Pareto dvě kategorie elit. Každá z nich disponuje určitým know-

how, souborem schopností a nástrojů, které jsou jim vlastní, a vhodně doplňují koloběh elit. 

Zužitkováním arzenálu jedněch se pro ně totiž stává daleko snazší zaútočit na elity druhé 

kategorie v oblastech, ve které ty samy nemají dostatečné vybavení. První kategorií jsou tzv. 

lišky. Ty jsou zkušenými politickými manipulátory, kterým není cizí taktizování a určitá 

obratná protřelost. Vyznačují se též specifickou otevřeností ke změně, což jim dopomáhá 

udržovat přízeň svých podporovatelů. Doménou druhé kategorie elit, tzv. lvů, jsou naopak 

nátlakové prostředky a použití hrubé síly, pokud si to situace žádá. Je jim vlastní rozhodnost 

a vyvinutá organizační schopnost, kterou ale kompenzují negativními vlastnostmi jako je 

sklon ke konzervatismu a přehlížení odlišných názorů. Mezi evropskými populisty bychom 

určitě našli lišky i lvi. Dalo by se říci, že v počátečních fázích jejich existence jsou spíše liškami, 

které se snaží zaujmout dobrou výchozí pozici. Pokud své postavení v rámci stranického 

systému ukotví, maximalizují, a přibližují se tak spíše k modelu autoritativního řízení státu, 

začnou jejich kroky spíše připomínat lvy. 66 67 68 

Paretův akademický kolega Gaetano Mosca svou teorii elit staví spíše na sociologickém a 

behaviorálním přístupu. Předpoklady stát se příslušníkem elity má podle něj každý člověk, do 

jisté míry jeho osud ale předurčuje prostředí, do kterého se narodil, a v němž žije. Z čehož se 

nicméně může vlastním úsilím vymanit. Podle toho buď dokáže proniknout do řad 

organizované vládnoucí vrstvy, nebo setrvá po boku většiny jako součást masové 

neorganizované ovládané vrstvy.  

Elity musí podle Moscy disponovat nástroji k získání a udržení moci. V první fázi považuje za 

naprosto klíčovou schopnost organizace, kterou musí být vládnoucí vrstva bezpodmínečně 

vybavena. Bez ní by politickou moc jen stěží získávala, natož si ji udržela. V dlouhodobém 

horizontu je ale setrvání elity u moci závislé na podpoře zdola. Elity tudíž musí organizační 

 
66 JODL, Miroslav. Teorie elity a problém elity: Příspěvek k dějinám a problematice politické sociologie. 2. nezm. 
vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 1 s. ISBN 80-85605-94-5. 
67 PETRUSEK, Miloslav. Dějiny sociologie. Praha: Grada, 2011. Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-3234-3. 
68 KELLER, Jan. Dějiny Klasické Sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 
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soudržnost naplňovat ideologickým pletivem – to Mosca nazývá tzv. politickou formulí. Ta 

sestává ze základních myšlenek, od kterých vládnoucí vrstva odvozuje svou legitimitu. 

Ovládaná vrstva s ní však musí souznět taktéž. Vystřízlivění z ideálů, které může být 

zapříčiněno třeba vyčerpáním, zprotivením se svých vlastních zásad, a vyjevením morální 

vyprázdněnosti, vede k obměně stávajících elit. Na jejich místo nastupují elity nové, které 

uvádějí v život opět novou politickou formuli. A koloběh se opakuje. Kde v této rovnici stojí 

populisté, se opět jasně nabízí. Odmítání ideálů stávajících politických představitelů je totiž 

součástí jejich identity. 69 70 71 

Konečně, třetí představitel italské elitistické školy Robert Michels formuloval tzv. železný 

zákon oligarchie. Podle něj je vláda úzké skupiny vyvolených, tedy elity, nevyhnutelná 

v každé společnosti jako celku, ale i v jejích dílčích organizačních složkách či soukromých 

společnostech. Michels si ale příhodně pro demonstraci této své myšlenky vybral právě 

politické strany a odborová hnutí. Každé organizované společenství se v počátečních fázích 

svého vývoje orientuje spíše vně své struktury. Zaměřuje se na budování specifického 

světonázoru, formulaci ideologických základů, a usiluje o naplňování nějakého smysluplného 

cíle. To se v určitém momentě nevyhnutelně zlomí, když vůdčí představitelé organizace 

zaměří svou pozornost dovnitř. Hlavní náplní jejich činnosti se stane utváření strategií, jak si 

moc nad organizací udržet a vytrvat při útocích přicházejících z interního i externího 

prostředí. Postupně začne vylučovat z rozhodování své podsložky, a vytváří se tak vrstva 

oligarchů, která usiluje o koncentraci veškeré moci ve svých rukou. To je podle Michelse 

nevyhnutelné, jelikož je to zakódováno přímo v lidské přirozenosti. Tuto sobeckost 

mainstreamových politiků právě populisté často kritizují, nejsou ale schopni se jí sami 

vyhnout. Mnoho populistických stran a hnutí je dokonce řízeno centrálně a autoritativně, 

přičemž se žádný z členů neodvažuje zpochybnit autoritu vůdce či širšího grémia. Pokud tak 

učiní, má to zpravidla drakonické následky. 72 

Takováto vymezení elit sice na první pohled můžou splývat s elitami politickými. Není tomu 

ale tak bezvýjimečně, a ani populisté se ve svém antielitistickém zaměření neorientují pouze 

 
69 PETRUSEK, Miloslav. Dějiny sociologie. Praha: Grada, 2011. Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-3234-3. 
70 MOSCA, Gaetano. Elementi di scienza politica. [s.l.]: [s.n.], 1896. 
71 KELLER, Jan. Dějiny Klasické Sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 
72 KELLER, Jan. Dějiny Klasické Sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 
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na své politické protivníky. Přeci jen, politický boj má spoustu forem, a ne vždy se musí 

odehrávat jen na půdách zastupitelských sborů. Institucionální elity sice mezi nimi logicky 

vystupují do popředí, například ale levicoví populisté mají v hledáčku především i elity 

ekonomické a sociální. Pravicoví populisté se zase častěji budou vymezovat vůči elitám 

kulturním, s čímž souvisí jejich proklamovaný odpor k „ideologii multikulturalismu“ a volání 

po ochraně tradičních hodnot.  

Typologii elit se pokusila zformulovat například Vladimíra Dvořáková a její kolegové. 

Rozlišuje mezi nimi tři kategorie, které se nejčastěji stávají terčem útoků populistů ze všech 

stran politického spektra.  

1. Domácí elity. Velice široká kategorie, jejíž vymezení se různí. Primárně ovšem půjde právě 

o představitele politického mainstreamu, tradičních politických stran, které zrovna stojí u 

moci, jsou pod intenzivním mediálním drobnohledem. Populisté se proti nim můžou velice 

jednoduše vymezovat, kritizovat jejich kroky, a reagovat na ně prezentací svých vlastních 

myšlenek. Politickou reprezentací se však tato kategorie zdaleka nevyčerpává. Častým 

terčem útoků populistů se stávají například i veřejnoprávní či soukromá média, která 

populisté označují za služebníky nějakých vyšších finančních či politických zájmů. To úzce 

souvisí s tím, že je třeba tato média vykreslují v negativním světle, či je zdánlivě zesměšňují. 

Populisté tak často preferují určitý segment médií, které s nimi sympatizují. Neobvyklé 

nejsou ani situace, kdy se populističtí politici vyloženě zdráhají s některými médii hovořit či 

jim poskytovat vyjádření na základě předchozích zkušeností. Potenciální problém může 

nastat právě při útocích na média veřejné služby. Populisté dále do této kategorie často řadí 

ještě příslušníky domácí inteligence, kulturního života a zástupce nevládních neziskových 

organizací. První a druhé z toho důvodu, že často oponují jejich prohlášením a snaží se trvale 

ve společnosti působit jako jistá apolitická protiváha populistickým myšlenkám, které uvádějí 

do širších kontextů a upozorňují na komplikované souvislosti a tím pádem i nereálnost 

populistických slibů. Nevládní neziskové organizace zase populisté většinou vykreslují 

v provázanosti na různé zájmové a lobbyistické skupiny, které stojí na pozadí jejich existence, 

a snaží se jejich prostřednictvím prosazovat svou agendu. Populističtí politici to opět považují 

za zradu suverenity lidu a odčerpávání prostředků, které by mohly být využity k posílení jeho 

blahobytu.  
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2. Vyloučené skupiny. Vykreslovány jako paralelní nepřítel lidu. Což se může jevit trochu 

paradoxně, tyto společenské menšiny totiž velice často existenčně strádají, a na první pohled 

by se jen málokdo odvážil je označit v jakémkoliv směru za příslušníky elity. Tato nesourodá 

skupina nepřátel populistů je velmi pestrá – zahrnuje příslušníky národnostních menšin, 

rasových menšin, náboženských menšin, sociálně znevýhodněné apod. Proč se proti nim 

populisté především pravicové profilace tak ostře vymezují? Vychází to z kladení důrazu na 

tradiční národní hodnoty, ať už to v národním kontextu znamená cokoliv. Tyto menšiny totiž 

vnáší do životního prostoru lidu nějaký cizí prvek, populisté tak přiživují nálady rasismu a 

xenofobie ve společnosti přítomné. V kulturní oblasti namítají naprostý nesoulad jejich zvyků 

a hodnotového žebříčku s domácí národní kulturou, upozorňují na odlišnou mentalitu, což je 

apel, který ještě více nabyl na prominenci se světovou migrační krizí a zaměřil se především 

na témata migrace, islamofobie a islámského fundamentalismu a terorismu. V tomto směru 

je cílem populistů probudit ve společnosti strach ze zanášení cizích prvků. Naopak v sociální 

oblasti se argumentuje především zneužíváním sociálního systému v rozporu s principem 

zásluhovosti, či okupaci volných pracovních míst zahraniční levnou prací či prostě preferenci 

zahraničních pracovníků na úkor těch domácích. Vládnoucí elity pro všechno toto podle 

populistů vytvořili podmínky, situaci neřeší, ba naopak ji přiživují, protože vyhovuje jejich 

zájmům. Tak rétoricky provazují existenci těchto vyloučených skupin se svým antielitistickým 

zaměřením.  

3. Zahraniční elementy. Taktéž velmi různorodá skupina, která obsahuje antagonistické 

postoje vůči světovým velmocím (USA, Rusko, Čína), ve specifických podmínkách 

rozvojového světa vůči bývalým koloniálním mocnostem, či různým nadnárodním a 

mezinárodním organizacím. V prvním případě dochází v názorech populistů i k prolínání 

veřejného a soukromého sektoru, protože se cílem jejich útoků stávají i nadnárodní 

obchodní korporace, které expandují na území jiných států. Jejich narůstající vliv bývá 

vykreslován jako nová forma mocenského imperialismu, na které aktivně participují domácí 

elity, které tak vědomě znevýhodňují domácí firmy a podnikatele. Své dopady to má i na 

daňovou a dotační politiku jednotlivých států. V evropském prostoru jsou ale daleko častější 

útoky na druhou skupinu zahraničních aktérů. Kritizováno populisty bývá členství států 

v NATO, a především v Evropské unii. Euroskepticismus bývá dokonce označován za jeden 

z nejčastějších projevů tzv. nového populismu. Není ale nutně přítomný u všech populistů. A 
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i když je, nelze jej jednotně vymezit. V jednotlivých případech totiž lavíruje mezi póly 

měkkého a tvrdého euroskepticismu. Vzájemně se odlišují názorem na samotnou myšlenku 

evropské integrace. Zastánci měkké varianty proti samotné integraci v podstatě nic 

nenamítají a v zásadě se k ní staví souhlasně. Problém ale mají s realizací, z čehož viní entitu 

personifikovanou jako „Brusel“, tedy hnízdo evropské byrokracie a nesmyslných směrnic a 

nařízení. Ve vztahu k budoucnosti unie proto upřednostňují cestu reformace. Skupina 

tvrdých euroskeptiků je zásadně proti projektu evropské integrace. EU nemá podle nich 

žádné opodstatnění, krom toho, že je projektem mezinárodních elit, které usilují o zničení 

národní suverenity, a tím přeneseně i lidové suverenity. Tito populisté zaujímají velmi 

radikální pozice a po vzoru brexitu volají po tom, aby jejich země taktéž vystoupila ze svazku 

členských zemí. Elity obviňují z toho, že představitelům EU nadbíhají a nejvyšší hodnotu – 

suverenitu lidu – bez hanby zaprodávají s vidinou dosažení vlastních sobeckých cílů. 73 74 75 

3. Charismatičtí lídři  

Silní vůdci bývají často označování za důvod úspěchu populistických politických stran a hnutí. 

Často ale nutně neznamená vždy. V současné Evropě se sem tam můžeme setkat i se 

subjekty, které spíše než z hypnotizujícího charismatu jednoho předáka, přeci jen odvozují 

svou sílu od odborného aparátu či mistrně konstruovaného populistického programu. 

Takové případy jsou ale spíše ojedinělým úkazem. Většina akademiků, zabývajících se 

populismem, se shoduje na tom, že v drtivé většině případů bývá osoba charismatického 

lídra skutečně klíčem strany či hnutí k úspěchu.  

Vůdčí osobnost a požadavky na ni nejsou nikde organizačně ani institucionálně ukotveny. 

Stanovy žádného politického subjektu vám nenapoví, co přesně by tato osoba měla splňovat. 

Proto je nutné spíše sledovat, jak zvolený předák dokáže působit na své okolí sestávající 

z nejbližších spolupracovníků, politických oponentů, členů vlastní strany, a především voličů. 

Důležité je, aby s lehkostí a přirozeností dokázal vzbuzovat emoce, působil na potenciální 

 
73 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, BUBEN, Radek a NĚMEC, Jan. ¡Que el pueblo mande!: levicové vlády, populismus a 
změny režimu v Latinské Americe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studie (Sociologické 
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-091-9. 
74 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
75 MAŠKARINEC, Pavel, NOVOTNÝ, Lukáš. Strany a vládnutí v digitální éře: vybraná témata výzkumu politického 
stranictví. Praha: Academia, 2020. Edice XXI. století. ISBN 978-80-200-3052-8. 
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voliče důvěryhodně, a zároveň vyzařoval oslňující charisma – vše se tedy odvíjí primárně od 

jeho osobnostních a charakterových rysů. V tomto modelu populistické politiky jde o 

nadmíru subjektivní prvek, protože jakékoliv objektivní kategorie typu jeho zázemí, vzdělání 

či zkušeností jsou ve výsledky jen dílčími specifiky, které dodávají vrstvy osobnosti předáka.  

Populistický vůdce musí být schopen si vytvořit vazbu s lidem, tedy entitou, o jejíž 

reprezentaci usiluje v první řadě. K tomu často pomáhá nějaký mýtus čili osobní příběh o 

tom, jak se vypracoval, ke kterému se budou moci budoucí příznivci moci vztáhnout. Vůdce 

tak vytváří dojem, že sám je součástí lidu, od svých bratrů a sester se v ničem zásadně 

neodlišuje. Lidovou suverenitu je ochoten bránit oproti každému, kdo se jí pokusí napadnout 

či omezit. Především před elitami. Bere tak na sebe břímě určitého spasitele, který se stává 

nositelem lidové idey, a neváhá za ni bojovat do vyčerpání sil. Politiku považuje za něco 

v zásadě prohnilého, protože její pravidla diktují příslušníci zkažených vrstev. Pro lid je ale 

ochoten se obětovat, což je hlavní motivace za jeho vstupem do politického boje. Mohou se 

o nich objevovat autoritářské tendence, což plně souzní s názorem Paula Taggarta, že 

populismus v každé podobě vždy pomalu směřuje k autoritářství. V tomto případě je to 

logické, jelikož lídr se v podstatě stává personifikací vůle lidu. Kdokoliv, kdo jde proti němu, 

staví se zároveň proti lidu samému. 

Jedinečné charisma je vskutku lídrovým nejznatelnějším atributem. I když s ním někdo 

nesouhlasí, není pravděpodobné, že v těchto pochybovačích jeho vystoupení nezanechají 

vůbec žádný dojem. Každý si o něm něco myslí, každý na něj má nějaký názor. Což se přenáší 

i směrem k myšlenkám, které prezentuje, čímž se jim v podstatě bez větší snahy dostává 

žádoucí mediální pozornosti. Populističtí lídři tak podprahově nastolují agendu, které se 

tradiční politické strany jinak vyhýbají. Zviditelnění snadno dosahují i v různých televizních či 

jiných politických debatách, protože zpravidla bývají dobří rétoři, a pokud ne, kompenzují 

tento nedostatek kontroverzními, a někdy až pasivně agresivními slovy a činy. Ať už jsou jim 

média nakloněna pozitivně či negativně, nelze jim upřít um, s kterým dokážou uspokojit 
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jejich touhu publika po senzacechtivosti. Populističtí lídři naplno využívají veškerých výhod 

politainmentu. 76 77 78 

Vše směřuje k jednomu cíli – prostřednictvím charismatu a apelu, kterým na občany působí, 

se snaží získat politickou moc. Přední německý sociolog Max Weber ji rozlišuje na 

elementární moc, která je nutně spojena s životem samotným, a tudíž ji disponují veškeří živí 

tvorové, a panství, které vnímá jako více či méně institucionalizovanou moc jedince či úzké 

skupiny, kterou působí na společnost. Panství je podle něj trojí. Racionální panství uznává 

prvky legálního přístupu k moci, v takové společnosti jsou pevně daná pravidla, jak se moc 

distribuuje a vykonává. Tradiční panství vychází z předem dané tradice, kterou v ideálním 

případě nikdo zásadně nerozporuje. Populismus bývá ale často spojován s třetím typem – 

charismatickým panstvím. V takovém případě získává kontrolu a převahu osobnost, která 

ostatní kolem sebe do značné míry převyšuje právě silným osobním charismatem. Weber 

však upozorňuje, že to má i své stinné stránky související s nástupnictvím. Pokud taková 

osoba zemře, kdokoliv na ni bude jen velmi těžko navazovat. Tím v podstatě předpovídá 

problémy, se kterými se nové populistické strany a hnutí setkávají v dnešní době. Pokud 

vypadne dosavadní lídr, nastane většinou období vnitrostranické krize. I v případě 

charismatického panství mluví Weber, stejně jako v obou předchozích případech, o kategorii, 

která je v základě založena na legitimitě. 79 80 

Lídr se silným osobním charismatem ale není jev exkluzivní pouze pro populistické subjekty. 

Na politické scéně se začali objevovat v souvislosti se změnami, které evropské státy zažívaly 

přibližně od 70. let minulého století. V té době se totiž začala výrazně proměňovat mentalita 

evropského voličstva, a to směrem k větší volatilitě a kladení důrazu na individualitu jedince. 

Tento jev Caprara a Zimbardo nazývají procesem individualizace politiky. Není náhodou, že 

přesně do tohoto období můžeme datovat i zrod prvních moderních evropských 

populistických stran.  

 
76 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, BUBEN, Radek a NĚMEC, Jan. ¡Que el pueblo mande!: levicové vlády, populismus a 
změny režimu v Latinské Americe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studie (Sociologické 
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-091-9. 
77 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
78 MAŠKARINEC, Pavel, NOVOTNÝ, Lukáš. Strany a vládnutí v digitální éře: vybraná témata výzkumu politického 
stranictví. Praha: Academia, 2020. Edice XXI. století. ISBN 978-80-200-3052-8. 
79 PETRUSEK, Miloslav. Dějiny sociologie. Praha: Grada, 2011. Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-3234-3. 
80 KELLER, Jan. Dějiny Klasické Sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 
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Mentalita voličů se postupně měnila s přibývajícími roky od konce druhé světové války. 

V souvislosti s tím procházely transformací i národní systémy politických stran, které do té 

doby setrvávaly ve stavu jakési hibernace. Odborníci hovoří o období tzv. zamrzlých 

stranických systémů. Bezpochyby tomu napomohlo zotavení světové ekonomiky, která 

umožnila hladší průběh procesů hlubší globalizace, medializace a urbanizace společnosti. 

Dospívající generace voličů už nebyly zatíženy historickým stigmatem přeživších světových 

válečných konfliktů, ani tradicemi svých předků. V této atmosféře začaly stranické systémy 

rozmrzat.  

Do této doby se stranická loajalita voličů vyznačovala spíše určitou rigidností a 

tradicionalismem, které se předávaly z generace na generaci. Společnost byla strukturovaná 

podobně, hovoříme o tzv. společenských pilířích spojených s konkrétními ideologiemi. 

V rámci pilířové struktury docházelo k realizaci prakticky všech aktivit života jedince, včetně 

osobní, pracovní, náboženské, společenské, a hlavně politické roviny. Podle příslušnosti 

k pilíři se i volilo, protože každý pilíř reprezentovala konkrétní politická strana. To se v 70. 

letech začalo měnit. Nová společenská mentalita volala spíše po upřednostňování hodnoty 

jednotlivce oproti komunitě. Došlo k erozi tradičních cleavages podle Rokkana a Lipseta, což 

Roland Inglehart vysvětluje začleněním zbrusu nové politické cleavage materialismus – 

postmaterialismus. Příklon k postmateriálním hodnotám otevřel cestu do politiky stranám 

reprezentujícím nové ideologie. Dominantními se mezi nimi staly především spíše levicově 

orientované a specificky zaměřené strany zelených na straně jedné, a povětšinou krajně 

pravicové populistické subjekty na straně druhé.  

Individualizace se ale významně podepsala i na tom, jak voliči vnímají sami sebe jako aktéry 

boje o politickou moc, i politické kandidáty. Politika se stávala čím dál víc osobní. Caprara a 

Zimbardo považují proces individualizace politiky, erozi klasických konfliktních linií, ve 

spojení s důležitostí, kterou voliči i kandidáti začali přikládat tomu, jak působí na veřejnost, 

za globální trend, který povahu politiky nenávratně proměnil. Nezanedbatelnou roli v tom 

sehrála média, která začala objevovat appeal politainmentu. Začali jej preferovat i samotní 

voliči. Popsaný proces tedy působí dvěma směry. Političtí kandidáti se díky individualizaci 

více soustřeďují na prezentaci sama sebe. Je pro ně důležitý dojem, kterým na své 

potenciální voliče působí. Voliči se zase oprostili od starých pořádků, nevolí již podle toho, že 
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by nějak volit měli, ale protože se rozhodují na základě svých vlastních individualizovaných 

preferencí. Jednoduše řečeno podle toho, co je pro ně důležité a jak na ně konkrétní 

kandidát působí. 81 82 83 

Zosobnění politiky je i v současnosti ovládáno několika trendy, které jsou i v dnešní době 

velmi významné. Jde o příbuzné koncepty, každý z nich však označuje trošku jinou situaci.  

1. Personalizace politiky 

Personalizace je proces, který bývá se zosobňováním politiky spojován vůbec nejčastěji. Je 

přímým důsledkem všech shora popsaných procesů, nicméně individualizace jej přímo 

umožnila, a do jisté míry na ni i navazuje.  

Jednotná politologická definice neexistuje. Obecné schéma personalizace však sestává za tří 

stran, kdy na každé je zastoupen jeden aktivní subjekt. Základem personalizace je vztah mezi 

politickou stranou, jejím kandidátem, a voličem. Marcela Voženílková upozorňuje, že role 

politické strany bývá mnohými teoretiky opomíjena, což nic nemění na faktu, že je v procesu 

personalizace naprosto klíčová. Pokud tento jev chápeme jako upřednostňování konkrétních 

kandidátů a jejich osobnostních kvalit nad vlastní stranickou identitu a tradici, nemůže tomu 

být ani jinak. Konkrétní kandidát totiž v očích veřejnosti začne být symbolem politické strany 

či hnutí, nicméně bychom neměli zapomínat, že právě tato strana zvolila strategii, kdy 

umožnila dotyčnému jedinci stát se její oficiální tváří. Nominující strana dobrovolně ustupuje 

do pozadí, protože věří, že přidaná hodnota kandidáta jí dokáže přinést větší volební zisky 

v důsledku efektivnější mobilizace voličstva.  

Co se týče kandidáta a voliče, navazuje personalizace v podstatě na proces individualizace. 

Lví podíl na tom mají i média, pro které je zajímavější soustředit svou pozornost na konkrétní 

jedince v politice, kteří jsou pro jejich publika něčím zajímaví. Kandidát se musí naučit této 

pozornosti využít ve svůj prospěch. Tím se opět dostáváme k pojmu politainment. Média 

 
81 CAPRARA, Gian, ZIMBARDO, Philip. Personalizing Politics: A Congruency Model of Political 

Preference. The American psychologist, 2004. 59. 581-94. 10.1037/0003-066X.59.7.581. 
82 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. 

Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-038-0. 
83 VOŽENÍLKOVÁ, Marcela. "Co je a co není personalizace politiky" [online]. Copyright © Global Politics 

časopis pro politiku [cit. 07.02.2021]. Dostupné z: http://www.globalpolitics.cz/clanky/co-je-a-co-neni-
personalizace-politiky  
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totiž servírují svým příznivcům obsah, který má na jednu stranu určitou podstatu, na druhou 

stranu je ale zaobalen do lehce stravitelné a zábavné formy. Změnila se i mentalita voličů – 

často před komplexními řešeními složitých politických otázek zohledňují spíše to, jak jim je 

kandidát sympatický osobně. 84 85 

Balmas uvádí, že personalizace politiky může v podstatě probíhat dvěma směry. Pokud 

hovoříme o centralizované personalizace politiky, platí vše řečené výše. Pozornost se 

soustředí na jednoho silného kandidáta, který ve veřejném prostoru splývá s nominující 

politickou stranou. Na nikoho jiného nezbývá prostor. Do protikladu však staví proces 

decentralizované personalizace politiky. V ní role nominující politické strany též ustupuje do 

pozadí, nikoliv ale ve prospěch lídra. Pozornost se tak rozpadá mezi více politiků, kteří 

většinou dohromady tvoří nějaké užší vedení strany či hnutí. Vzniká tak určitá elitní skupina.  

Dále rozčleňuje tři podtypy personalizace. Každý z nich může směřovat, třeba i ve více 

smyslech, k centralizované i decentralizované variantě. Institucionální personalizace popisuje 

stav, kdy k zosobnění politiky přímo nabádají ústavně či zákonně zakotvená pravidla a 

mechanismy. Ty ve výsledku nějakým způsobem posilují relevanci úřadů zastávaných 

jednotlivci na úkor kolektivních orgánů. Ve své centralizované podobě může jít třeba o 

zavedení přímé volby prezidenta. Decentralizace směřuje přímo do struktury institucí a 

organizací, a může se projevit například zvýšením váhy hlasu některých jednotlivců.  

Mediální personalizace úzce souvisí se stále důležitější úlohou médií při vytváření veřejného 

mínění. Vychází z toho, co již bylo řečeno – pro média i jejich uživatele je personalizovaný 

přístup osobnější a zajímavější. Radši se zaměří na uhrančivého jednotlivce nežli na 

těžkopádnou politickou stranu jako neživý subjekt. Političtí vůdci jsou navíc tomuto přístupu 

otevřeni, a svou roli většinou bezvýhradně přijímají i s ohledem na budování osobního 

pozitivního PR. Stupeň centralizace se pak odvíjí od toho, zda se média zaměřují v rámci 

strany či hnutí pouze na lídra, či na nějakou specificky ohraničenou skupinu. Balmas u tohoto 

typu rozlišuje i mezi neplacenými a placenými médii. V případě neplacených se počítá 

 
84 VOŽENÍLKOVÁ, Marcela. "Co je a co není personalizace politiky" [online]. Copyright © Global Politics časopis 
pro politiku [cit. 07.02.2021]. Dostupné z: http://www.globalpolitics.cz/clanky/co-je-a-co-neni-personalizace-
politiky 
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s proaktivním přístupem média i politika. Ten by se měl snažit být pro média co nejvíce 

přitažlivý, aby v nich probudil přirozený zájem o svoje názory a osobu. Média k tomu pak 

přihlédnou při selekci mluvčích do rozhovorů, reportáží a jiných formátů. Placená média jsou 

pak svázána se strategiemi přijímanými v rámci politického marketingu.  

Třetím podtypem je behaviorální personalizace. Ta probíhá na straně politiků i jejich voličů. 

U politiků se určuje stupněm prezentace vlastní osoby v nezávaznosti na politické aktivity 

domácí stranické platformy. Centralizovaná varianta se vyznačuje tím, že politik 

upřednostňuje individuální aktivity, a může se to projevovat i rétoricky. Od strany se naoko 

distancuje, a ta mu toliko poskytuje spíše ideové zázemí a nezbytné prostředky pro vlastní 

politickou realizaci. V opačném případě decentralizace se klade důraz na týmového ducha a 

společné stranické aktivity. Role strany je tak i přes probíhající personalizaci spíše posílena. 

Na druhou stranu u voličů můžeme dopad centralizace poznat podle toho, zda vnímá 

konkrétního politika ve spojení s konkrétní stranou či hnutím, či je pro něj on samotný 

hlavním argumentem, komu ve volbách odevzdá svůj hlas. Pokud tomu tak je, rozhoduje se 

pod vlivem centralizované tendence. Pokud při výběru zohledňuje i stranickou příslušnost a 

další faktory, hovoříme naopak o decentralizaci. 86  

2. Prezidencializace politiky 

Prezidencializace politiky je příbuzným jevem personalizace. Různí autoři na ni pohlížejí 

různou optikou. Podle Michala Kubáta tento pojem popisuje stav v zavedených 

parlamentních systémech, kdy na úkor vedoucí úlohy zastupitelského tělesa dochází 

k posilování individuálních orgánů na ústavní úrovni. Tento trend je navíc spíše dán 

politickou realitou nežli systematickými změnami právních předpisů, které by tyto posuny 

jakýmkoliv způsobem ospravedlňovaly. Nejčastěji se tomu tak děje ve prospěch prezidentů, 

a tak argumentuje, že tak nevědomky dochází k posunu parlamentních systémů směrem 

k prezidentským. Ve výsledku se tyto systémy dostávají do jakési šedé zóny někde na 

pomezí. Většinou se tak děje v důsledku toho, že do úřadu vstoupí výrazná osobnost, která si 

 
86 BALMAS, Meital et al. 2012. „Two routes to personalized politics: Centralized and decentralized 
personalization.“ Party Politics, February 27, 2012. 
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začne zavedenou politickou kulturu ohýbat podle sebe sama. To souvisí s osobním politickým 

stylem každého takového politika. 87 88 

Voženílková v tomto s Kubátem polemizuje. Prezidencializaci vskutku považuje za proces 

příbuzný personalizaci, ovšem v tom smyslu, že je druhému zmíněnému podřízena. 

Poukazuje přitom na Balmasovo typologii personalizace. Prezidencializaci vnímá jako proces, 

který se vyznačuje centralizací směrem k hlavě výkonné moci v parlamentních demokraciích, 

a to především, ale nejen, v rovině institucionální. Autonomie prezidenta se tak rozšiřuje na 

úkor hierarchicky mu podřízených aktérů státní politiky. Personalizaci tedy vnímá jako 

nadřazený pojem, prezidencializace je určitým jejím projevem. 89 

3. Celebritizace politiky 

Celebritizace je oproti tomu jevem, který spíše probíhá souběžně s personalizací jako jakýsi 

její nežádoucí krajní důsledek. Úzce souvisí i s procesem medializace. Ústředním bodem 

celebritizace politiky je moment, kdy média začnou projevovat zájem o určitého politika ne 

kvůli jeho politické činnosti, ale zaměří svou intenzivní pozornost na jeho osobní život a 

skandály s ním spojené. Tento jev je evidentním důsledkem posunu vnímání politiky na 

úroveň politainmentu. To nutně neznamená, že v rámci personalizace zůstává politik vždy 

striktně politikem bez jakéhokoliv osobního života. Podstatou personalizace přeci jen je 

posunutí mantinelů soukromí a odhalení alespoň zdání jeho skutečného já. To se ale 

zpravidla děje v podřízení konkrétním politickým cílům jako součást marketingové strategie, 

politik má nad penzem informací, které se rozhodne vyzradit, ve všech fázích 

nezpochybnitelnou kontrolu. Personalizace je skrz naskrz politický fenomén.  

U celebritizace je tomu trochu jinak. Už samotný pojem vychází ze studií popkultury, ne 

politické vědy. Veronika Frantová vymezuje jasnou hranici. Celebritizace podle ní postrádá 

prvek dobrovolnosti. Politik ztrácí nad mediálním obsahem kontrolu absolutně a nenávratně, 

což může ve výsledku vést i k urychlenému konci dobře nastartované kariéry. Zvláštní praxi 
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mají v tomto směru především bulvární média. Dílčí výstupy totiž nejsou prezentovány 

formami a jazykem typickým pro objektivní zpravodajství. Pokud se politik stane obětí 

celebritizace, média se zpravidla zajímají v první řadě o jeho skandály, které u veřejnosti 

vyvolají šok a leckdy i pohoršení. Politická témata v této formě zředěného zpravodajství buď 

úplně chybí, nebo vykonávají jen podřadnou a spíše upřesňující úlohu. 90 91 92 

Relativně ucelenou typologizaci celebrit v politice vypracoval například Juri Karvonen. Ten 

přitom vychází z obecně přijímaného, leč značně schematického, dělení celebrit v politice na 

ty, kteří ji ovlivňují „zvenku“ a ty, které ji ovlivňují „zevnitř“. Rozlišení je nasnadě, v prvním 

případě celebrity vyjadřují podporu konkrétním politikům nebo politickým stranám, v tomto 

duchu činí i sympatizující prohlášení s cílem povzbudit své fanoušky, aby se začali o konkrétní 

témata a kandidáty zajímat. V druhém případě celebrity přímo do politiky vstupují a pokud 

uspějí, hrají v ní aktivní roli. Karvonen proto toto schéma precizuje a na jeho základě 

vyčleňuje následující čtyři kategorie celebrit v politickém prostředí.  

Celebrity – političtí kandidáti buďto vstupují do politiky ze své vlastní vůle či jsou na 

kandidátní listiny zařazováni politickými stranami, které v nich vidí potenciál maximalizovat 

voličskou podporu nebo volební účast díky slavnému jménu na kandidátce. Dochází tak 

k prolínání světa politiky s prostředím kultury, sportu, umění či jiných oblastí populární 

kultury. Setkáváme se i s případy, kdy se celebrita rozhodne vstoupit do politiky, a za tímto 

účelem založí vlastní politickou stranu či hnutí. V evropském prostředí za příklad uveďme 

zakladatele italského M5S a úspěšného stand-up kominka Beppeho Grilla, zakladatele 

polského populistického hnutí K’15 Pawla Kukize, ukrajinského prezidenta Volodymyra 

Zelenskeho, nebo předsedu řecké pravicové strany EL Kyriakose Velopoulose. V globálním 

měřítku rozhodně nelze opomenout ani exprezidenta USA Donalda Trumpa, ale třeba také 

Ronalda Reagana. Začleňování celebrit na kandidátní listiny se dnes už stalo všeobecně 

přijímanou praktikou, ke které se uchyluje řada evropských národních stran.  
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Političtí podnikatelé vstupují do politiky ze světa businessu. Zpravidla chtějí uplatňovat 

zkušenosti osvojené během podnikatelské kariéry i v politickém prostředí, což může 

představovat nejeden problém. Často se potýkají s těžkostmi při přechodu z autoritativního a 

imperativního stylu řízení firmy na styl konsenzuální, který působení v politice vyžaduje. 

Často stojí v čele vlastní strany, tento prototyp bývá pak označován jako strana typu firmy, 

což v podstatě přesně vystihuje ideály, s jakými tito úspěšní podnikatelé nastupují na dráhu 

kariérních politiků. Bývají spojování s konceptem podnikatelského populismu. Typickými 

příklady jsou bývalý italský premiér Silvio Berlusconi, český premiér Andrej Babiš, kanadský 

podnikatel rakouského původu Frank Stronach, bývalý ukrajinský prezident Petro 

Poroshenko, nebo s výhradami bývalý americký prezident Donald Trump.  

Politici – celebrity jsou původně kariérní politici, ze kterých se v důsledku působení na 

politické scéně staly celebrity. Jde tedy o přesně opačný proces, než je tomu v případě 

prvního typu, kdy veřejně známé celebrity naopak vstupují do politiky. Jejich potenciál jako 

celebrit mnohdy graduje po jejich odchodu z aktivní politiky, nezřídka ve světle nějakého 

skandálu. Později se mohou uplatnit například jako autoři knih, expertní komentátoři, či 

moderátoři televizních show. Typickým příkladem je francouzský exprezident Nicolas 

Sarkozy, jehož celebritní status do jisté míry posílil i sňatek s populární modelkou Carlou 

Bruni.  

Celebrity – političtí advokáti jsou typickým příkladem podpory politických lídrů a stran 

realizovanou externě. Tyto celebrity nejsou aktivními politickými aktéry v užším slova smyslu, 

ani tuto ambici neprojevují. Svými vyjádřeními v médiích i skrze své sociální sítě jsou ale 

schopné působit na své fanoušky, motivovat je k podpoře politiků či politických stran, či 

sdílet své názory na problémy, které hýbou společností. Takto jednají buď ze svého vlastního 

přesvědčení nebo za úplatu. V omezené míře se dnes objevují už prakticky ve všech státech 

euroamerického prostoru. Zvláštní tradici mají ovšem v amerických prezidentských 

předvolebních kampaních, kdy republikánští i demokratičtí kandidáti v podstatě soupeří o to, 

komu se podaří nasbírat víc tzv. endorsements. Před posledními prezidentskými volbami 

výrazně proaktivně vystupovala americká zpěvačka Billie Eilish, která vyzývala k podpoře 

demokratického kandidáta Joe Bidena. Skrze své sociální sítě dokáže promlouvat a edukovat 
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početnou skupinu především prvovoličů, čemuž napomáhala i tím, že na svých koncertech 

nechala opakovaně instalovat stanoviště pro registraci voličů. 93 94 95 

2.4 Možné typologie populismu  

S typologizací populismu se pokoušela vypořádat už řada akademiků. Margaret Canovan už 

v 80. letech minulého století polemizovala, zda je lepší k výzkumu populismu lepší 

přistupovat spíše snahou o jeho co nejpřesnější definici, což nazvala strategií A, nebo, zda 

není v tomto případě lepší rozdělit tento jev se skutečně rozmanitými projevy do určitých 

podtypů, které by odrážely různé formy toho, co populismus může být. Tento způsob nazvala 

strategií B. Osobně se, i se zohledněním toho, co Paul Taggart nazval „pojmovou 

rozbředlostí“, přikláněla spíše ke druhé variantě. Řada vědců na ní v tomto duchu navázala. 

Populismus přitom člení podle různorodých unikátních kritérií. Rozmanité formy populismů 

jsou proto s nadsázkou řečeno zmapovány daleko lépe než kmenový jev samotný. Následující 

příklady jsou jen stručným výběrem z mnoha. 96 97 

Mnoho autorů se pokoušelo populismus zasadit do historického kontextu. Tak vzniklo 

následující členění, které bývá považováno za jedno z nejčastějších. Již při letmém pohledu 

ale zjistíme, že je samo o sobě značně historizující, a představuje toliko přežitý relikt studia 

populismu, de facto neuplatitelný v této době.  

1. Klasický populismus. V pojímání těchto autorů bývá spojen úzce s obdobím druhé 

poloviny a přelomu 19. století. Jeho existence se odvozuje především z existence 

dvou sociálních hnutí z naprosto odlišných koutů světa, které byly za populistické 

považovány. Nutno upozornit, že obě se sice zajímaly o každodenní starosti „malého 

člověka“ a jejich apel cílil především na střední třídu, nicméně v dosti specifických 

podmínkách. Obě hnutí byla blízce navázána na agrární způsob života, tudíž se jejich 

 
93 MAŠKARINEC, Pavel, NOVOTNÝ, Lukáš. Strany a vládnutí v digitální éře: vybraná témata výzkumu politického 
stranictví. Praha: Academia, 2020. Edice XXI. století. ISBN 978-80-200-3052-8. 
94 VOŽENÍLKOVÁ, Marcela. "Co je a co není personalizace politiky" [online]. Copyright © Global Politics časopis 
pro politiku [cit. 07.02.2021]. Dostupné z: http://www.globalpolitics.cz/clanky/co-je-a-co-neni-personalizace-
politiky 
95 KARVONEN, Lauri. The Personalization of Politics: What does research tell us so far, and what further 
research is in order? Åbo, 2007. Research paper. Åbo Akademi, Department of Political Science. 
96 CANOVAN, Margaret. Populism (1st ed.). Houghton Mifflin Harcourt P., 1981. 
97 TAGGART, Paul A.. Populism (Concepts in the Social Sciences (Paperback)) (1st ed.). Open University Press, 
2000. 
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popularita soustřeďovala především do venkovských oblastí. V USA byla 

představitelkou tohoto trendu Lidová strana, všeobecně označovaná jako 

Populistická strana. Na tu pak navázal Ku-Klux-Klan a hnutí mccarthyismu. V Rusku se 

na podobné problémy zaměřovalo společenské hnutí tzv. narodniků. Obě tyto entity 

jsou považovány za předchůdce dnešních populistů a za jedny z vůbec prvních 

organizací, které tuto zředěnou ideologii přijaly za vlastní. Ovšem srovnávat je 

s dnešními populistickými politickými stranami nemá moc význam.  

2. Soudobý populismus. Tato předpokládaná typologie populismu naráží na zásadní 

problém právě vymezením této kategorie. To, co označuje za soudobý populismus 

bychom v podmínkách dnešní euroamerické civilizace, která se stala hlavní scénou 

populistické politiky, nazvali jen stěží. Souvisí to i s tím, že tehdejší výzkumníci 

populismu jako Torquato di Tella nebo Seymour Martin Lipset formovali své myšlenky 

v době, kdy evropské stranické systémy teprve začínali rozmrzat. Středobodem jejich 

zájmu se tudíž staly nově konstituované populistické autoritářské režimy především 

v zemích rozvojového světa se zvláštním důrazem na region Latinské Ameriky. Jak 

naznačuje už di Tella, populismus v těchto zemích nabývá úplně jiných podob, než 

známe z Evropy. 98 99 

Toto členění nicméně rozpracovala samotná nestorka výzkumu teorie populismu Margaret 

Canovan, která se rozhodla jednotlivé kategorie blíže upřesnit a vyčlenit z nich další úžeji 

vymezené podtypy. Vzhledem k tomu, že stále klade zvýšenou pozornost agrárnímu 

populismu, je tato typologie sice považována za klasickou, nicméně v podmínkách dnešní 

Evropy též obtížně aplikovatelnou.  

1. Agrární populismus. Vnímán spíše z pohledu sociologie, protože jev sám o sobě 

vzniká na základě socioekonomické transformace společnosti. Je úzce spjat 

s agrárním stylem života – farmaření a venkov jsou jeho hlavními poznávacími znaky. 

Jde do jisté míry spíše o obhajobu způsobu života a zájmu těch, kteří tak žijí, aby 

 
98 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, BUBEN, Radek a NĚMEC, Jan. ¡Que el pueblo mande!: levicové vlády, populismus a 
změny režimu v Latinské Americe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studie (Sociologické 
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-091-9. 
99 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
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nebyli znevýhodnění v měnícím se světě. Proto nabývá proměn v různých národních 

kontextech. Nemusí být nutně svázán s politikou, a ve své podstatě se jedná spíše o 

úzce zaměřenou ideologii, bez většího důrazu na organizaci, styl a strategii.  

a) Farmářský radikalismus. Tento směr Margaret Canovan ztotožňuje 

s americkou Lidovou stranou a ruským hnutím Narodniků, podobně jako tomu 

bylo v předchozí typologii. Podotýká, že snahy ani jednoho z těchto sociálních 

hnutí nebyly příliš úspěšné. Obě se snažily o rozsáhlou reformu společnosti 

s důrazem na venkovský styl života jako ztělesnění morálního dobra a lidských 

kvalit. Lidové straně, ač měla relativní volnost ve svém politickém působení, se 

však nikdy nepodařilo kýžené změny dosáhnout. Narodnici v tehdejším Rusku 

měli situaci ještě o to těžší, že ani jednotnou politickou organizaci nebyli 

reálně schopni vytvořit, vzhledem k restrikcím carského režimu. Po jejich bok 

zařazuje i populární a v parlamentech běžně přítomné evropské agrární 

strany.  

b) Rolnická hnutí. Tato forma zažívala největší boom především 

v meziválečném období. Rolnictví vnímá jako zosobnění pravých národních 

hodnot, podobně jako farmářští radikálové propaguje venkovský způsob 

života jako ten pravý a nejlepší. Dobrý ctnostný venkovský člověk je 

uznávaným společenským ideálem. Už zde byl patrný jistý prvek nacionalismu, 

protože v podmínkách střední a východní Evropy se tato hnutí ostře 

vymezovala proti jakýmkoliv cizím elementům, které neměly svůj původ ve 

Slovanství. Evropské agrární strany často těžily právě z jejich podpory.  

c) Intelektuální agrární populismus. Tuto kategorii vymezují spíše solitérní 

politici a myslitelé, kteří se pokoušeli pracovat s myšlenkou ctnostného 

venkovského lidu a způsobu života, což se v praxi projevovalo 

upřednostňováním zájmů rolníků. Lze u nich vypozorovat zárodek toho, co 

považujeme za základní definiční znak populismu, pokud na něj nahlížíme jako 

na zředěnou ideologii. Tím je konflikt mezi lidem, v tomto případě 

reprezentovaným v podstatě výlučně rolnickou kastou, a elitami v čele států, 

před kterými je rolníky třeba bránit.  



49 
 

2. Politický populismus. Oproti předchozí kategorii je tato vymezena sociokulturně. 

Jde spíše o určitý model kombinující aspekty politického stylu, ideologie a strategie. 

Z toho důvodu není tak závislý na konkrétním historickém a národním kontextu, i 

když ten mu samozřejmě dodává obsah a zabarvení. Neodmyslitelně ale souvisí 

s politikou, jelikož jeho hlavními cíli jsou získání a udržení politické moci. Klade důraz 

na mobilizaci příznivců, zavádění prvků přímé demokracie, a ostré vymezení kategorií 

lidu a elit. V dnešním světě je evidentně slučitelný s hlavním populistickým proudem.  

a) Populistická diktatura. Canovan se zde opět obrací k příkladu 

jihoamerických diktatur nastolovaných především v průběhu 60. a 70. let 

minulého století. Za úplně typický příklad uvádí například tzv. perónismus, 

tedy režim prezidenta Juana Dominga Peróna v Argentině. Za hlavní znak 

těchto diktatur považuje fakt, že jsou řízeny bytostně manipulativním 

způsobem jedním diktátorem a nejužší skupinou jeho spolupracovníků. 

Občané v takové konstelaci nemají nad vládnoucí stranou prakticky žádnou 

kontrolu, manipulace ze strany režimu je tak důsledná, že většina masy tuto 

kontrolu ani nepožaduje. Toho režim dosahuje redistribucí četných výhod, 

kterými krotí občanskou nespokojenost. Vytváří se tak určitý kult osobnosti, a 

není ničím zvláštním, že podřízené obyvatelstvo reprezentanta režimu 

obhajuje a zastává se jej proti útokům zvenčí, jež se jí jeví jako hostilní.  

b) Populistická demokracie. Představitelé populistických demokracií podle 

Canovan staví přesně na tom, na co jsme zvyklí od moderních evropských 

populistů. Jejich základním požadavkem je zavádění prvků přímé demokracie a 

snaha o realizaci jakéhosi blíže nespecifikovaného konceptu referendové či 

plebiscitní demokracie. Konflikt lidu a elit zde hraje významnou roli, protože 

tito populisté volají právě po větší kontrole věcí veřejných ze strany lidu, 

čehož má být dosaženo pomocí zmíněných participačních nástrojů. Největší 

výzvu zde představuje eliminace iracionálních názorů a přesun rozhodovacích 

procesů mimo politickou arénu. Považuje za ně některé jihoamerické režimy, 

které ale často hraničí s předchozím typem.  
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c) Reakční populismus. Dřívější obdoba dnešního evropského krajně 

pravicového populismu. Canovan jej spojuje především se jménem 

alabamského guvernéra George Wallace, kterému se v 60. letech podařilo v 

amerických prezidentských volbách dosáhnout obdivuhodného výsledku 

téměř 14 procent. Základem jeho populistické rétoriky byl důsledný 

přerozdělovací program, více či méně skrytý rasismus a xenofobie, a 

především konstrukce konfliktu mezi poctivým rurálním lidem a liberálními 

městskými elitami. Další autoři sem řadí i britské politiky tehdejší doby – 

Enocha Powella, Williama Hagua i Margaret Thatcher. 

d) Populismus politiků. Tato kategorie do jisté míry splývá s tím, co dnes 

rozumíme populistickým politickým stylem. Canovan jej nesvazuje 

s populistickou ideologií nesmiřitelného konfliktu lidu a elit. Víceméně 

náhodní politici tohoto stylu využívají víceméně náhodně k dosažení 

konkrétního vytyčeného cíle. Uchylují se k němu jak ti, kteří se reálnou 

politickou moc teprve pokoušejí získat, tak její držitelé, kteří usilují o její 

udržení. Tento nástroj jim pak pomáhá zvládat krize důvěry či jiné problémy, 

které se během jejich vlády objevují. 100 101 

Ač v některých směrech poplatná současnosti, je vzhledem k vymezení celé první 

populistické rodiny, typologie konstruovaná Margaret Canovan také do jisté míry přežitá. 

Proto se hledají další možné směry typologizace více poplatné dnešní době. Spolehlivým, a i 

laikům srozumitelným nástrojem, stále zůstává klasická ideologická pravolevá osa. Samotní 

politici z řad populistů ale v posledních dvou dekádách začali takové černobílé vidění politiky 

označovat též za překonané. Tím dvoupólovost osy svébytným způsobem diverzifikovali o 

třetí významný pól.  

1. Pravicový populismus. V základu vychází ze základních hodnot politické pravice. 

Proto se v případě pravicových populistů často objevuje důraz na lidskou svobodu, 

poměrně konzervativní názory v sociální oblasti, či silný vlastenecký apel a určitý 

 
100 CANOVAN, Margaret. Trust the people! Populism and the two faces of democracy. Political Studies, 1999, 
47, 2–16. doi:10.1111/1467-9248.00184 
101 CANOVAN, Margaret. Populism (1st ed.). Houghton Mifflin Harcourt P., 1981. 



51 
 

stupeň skepse k pronikání cizích prvků do společnosti. U pravicových populistů jsou 

tyto charakteristiky do jisté míry znásobeny, je ovšem složité je všechny subsumovat 

pod jednu kategorii, protože vykazují pokaždé jiný stupeň radikalizace. Obecně vzato 

je základem jejich identity vymezení se proti elitám zosobněným současným 

establishmentem. Již v minulém století se typicky bránili globalizaci, s výhradou 

obrany národní identity jako nejvyšší hodnoty. V hloubi duše jsou to nativisté, jejichž 

myšlenky bývají často zabarveny v duchu přepjatého rasismu a xenofobie. Ve 21. 

století se tato nenávist projevuje odporem k migraci, a to především ze zemí, kde je 

dominantním náboženstvím islám. Historicky jsou proti migraci ale vyhrazeni 

všeobecně. Často se u nich objevuje euroskepticismus, zdůvodňovaný rozmělněním 

národní identity v nadnárodní organizaci a oslabování suverenit jednotlivých národů. 

Najdeme mezi nimi řadu stoupenců tvrdé varianty, kteří aktivně volají po vystoupení 

země z Evropské unie. Staví se též proti environmentalistickým snahám a hnutím, 

často zpochybňují existenci feminismu. V ekonomické oblasti je pro ně typický určitý 

welfare šovinismus, v jehož důsledku se v těchto otázkách nejvíce odklánějí od 

principů pravicové politiky. Propagují totiž typicky levicový konstrukt štědrého 

sociálního státu, z poskytovaných benefitů mají ale těžit zejména příslušníci národa, 

vymezeného rasově a etnicky.  

2. Levicový populismus. Taktéž nazývaný sociální populismus. S pravicovým 

populismem má společné nejhrubší vymezení nepřátel – totožně je namířen primárně 

proti elitám a establishmentu, které vnímá jako symboly zla a korupce. Přesto i 

v tomto směru preferuje jiné ukazatele než populismus pravicový, který má spíš 

tendenci pohlížet na ně jako na zrádce národa. Pro levicový populismus jsou klíčová 

socioekonomická kritéria, elity tedy vnímá primárně jako ty, kteří kumulují kapitál, 

který pak jím obhajovanému lidu chybí. V tomto smyslu jsou rovnostářští, volají po 

sociální spravedlnosti, co nejštědřejšího státu, a redistribuci prostředků směrem od 

bohatých ke střední vrstvě a chudým, čehož chtějí dosahovat nástroji typu 

progresivního zdanění. Socialistická ideologie nehraje v jejich existenci příliš velkou 

roli, přesto s ní sdílejí některé atributy jako je antimilitarismus, a s ním spojený 

pacifismus. Obecně se ale vymezují proti kapitalismu a nejsou příznivci globalizace ani 

spojování států v nadnárodních organizacích. Podobně jako je tomu v případě 
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pravicových populistů, bývají často euroskeptičtí, i když je pro ně typická spíše měkká 

varianta. Upřednostňují tedy reformu unie, která by měla přispět k proměně 

společnosti založené na ideálech egalitarismu. Nesdílí ale odpor pravicových 

populistů ke společenským menšinám a neodsuzují migraci. V tomto směru bývají 

naopak velice otevření, a neztotožňují se s pravicovým pojetím národa jako 

homogenní entity.  

3. Středový populismus. Nebývá ostře ideologicky vymezen, proto se pohybuje na 

pomyslném středu ideologické osy. Z pravicové i levicové politiky je díky tomuto 

umístění schopen do svého programu absorbovat rozličné a zdánlivě protichůdné 

prvky. Činí tak na základě jakéhosi oportunismu či pragmatismu, kterým si pomáhá 

k maximalizaci voličské podpory. Nepanuje shoda na tom, zda jde o nový či starší 

fenomén. Na jednu stranu mají tyto politické subjekty často povahu tzv. catch-all či 

big tentových stran, které už svou konstrukcí jsou obecně přijatelné pro spíše 

středového a ideologicky nevyhraněného voliče. Tyto strany, ač se přeci jen k nějaké 

ideologii oficiálně vždy hlásily, v sobě spojovaly četné frakce, jejichž ideologické 

zaměření se mohlo lišit. Často tomu tak i bylo. V poslední době se ale stal spíše 

doménou volněji organizovaných politických hnutí. Tito politici o sobě často 

prohlašují, že nejsou stoupenci pravice ani levice, a zdůrazňují přežitost pravolevého 

dělení politiky. Specifikovat jejich postoje je kvůli výše popsanému problém, obecně 

ale můžeme konstatovat, že v podmínkách Evropy bývají spíše pozitivně nakloněni 

vstříc integračnímu procesu, i když k němu mohou mít výhrady, a to i v důležitých 

otázkách. Projevuje se u nich přirozený talent pro využívání technologií moderní 

komunikace. Jejich představitelé bývají velice populární na sociálních sítích, a jistý 

důraz na technologickou vyspělost a pokrok je často přítomným jevem. S pravicovými 

i levicovými populisty sdílejí antiestablishmentové zaměření, které argumentují 

především neschopností a nekvalifikovaností těchto elit způsobile vládnout. 102 

Další typologie pochází z českého akademického prostředí. Jejími autory jsou Vlastimil Havlík 

a Dagmar Pinková, kteří považují za důležité při klasifikaci populistických stran přihlížet 

 
102 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
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k tomu, do jaké míry je samotná stranická identita politické strany, hnutí či lídra prodchnuta 

populismem jako ideologií.  

1. Identitární populismus. Ideologie populismu je v těchto případech samotným 

základem jejich existence a identity. Tyto subjekty jako populistické už vznikají, proto 

se minimálně v prvních fázích vývoje zaměřují především na kritiku stávajících 

politických elit v duchu nekonečného souboje mezi elitami a lidem. Vycházejí z pojetí 

populismu jako zředěné ideologie, čemuž se podřizují veškeré aspekty života 

politického subjektu. Osvojení jakékoliv ucelenější ideologie zatvrzele odmítají, na 

druhou stranu neodmítají demokratický systém jako takový, pouze jeho současné 

představitele. Cílí proto primárně na segment voličstva, který má k nynějšímu řízení 

věcí veřejných nepřekonatelné výhrady, a nezřídka se zde projevují až osobní 

animozity ke konkrétnímu mainstreamovým politikům. Oblíbenou frází zde bývá „boj 

proti politickým dinosaurům“. Vzhledem k tomu, že zakládají svou identitu pouze na 

zesilněném populistickém apelu, mohou se dostat do existenčních problémů, pokud 

se jeho potenciál vyčerpá. Pak musí následovat buď etapa transformace a 

ideologického ukotvení, nebo nevyhnutelná dekonsolidace a následná destrukce.  

2. Parciální populismus. Identita a existence těchto politických subjektů není závislá 

pouze na populismu. Ten je v nich přítomný zcela jistě z hlediska politického stylu i 

strategie, v mnohých případech ale též jako zředěná ideologie. Tou politický subjekt 

doplňuje svou převládající ideologii, na jejímž základě kompletuje politický program i 

zásady vystupování. Souhra této převládající ideologie s populismem znamená 

především vymezení se proti establishmentu a elitám, které v tomto duchu kritizují. 

Tyto strany mají ovšem natolik vyvinutou ideovou základnu, že pokud by byly nuceny 

populistický apel ze své identity odstranit, byly by stále schopny voliče oslovit, i když 

třeba s menším úspěchem. Populismus tedy používají spíše jako nástroj získávání 

nových voličů a způsob zasažení odlišných cílových skupin. Tento vztah platí i 

obráceně – voliči je zpravidla nepodporují, jen kvůli přítomnosti populistických 

atributů, zajímají je i jiné otázky než to, jakým způsobem bude odstraněna vládnoucí 
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garnitura. Tyto strany lze řadit do tradičních stranických rodin, což o předchozí 

kategorii tvrdit nelze. 103 

Zajímavou kategorizaci populistů představil tým Pauline Jones, Anil Menon a Katherine 

Pearson. Jejich kritérium je v něčem podobné tomu, které zvolili za své i Havlík a Pinková. 

Pro tuto trojici autorů je však, kromě vlivu populismu jako ideologie na stranickou identitu, 

klíčová i do jisté míry subjektivní kategorie víry samotných populistických představitelů 

v tuto ideologii, a postavení v rámci politického systému. Tedy to, zda jde o politické 

outsidery nebo insidery s reálnou mocí.  

1. Otočný populismus. Autoři do této kategorie zahrnují politické představitele, jimž 

je v zásadě populistická ideologie naprosto cizí. K populismu se uchylují jako 

k politické strategii, která jim umožňuje překonat krize při vládnutí. Jedná se tedy 

primárně o politiky či strany s reálnou politickou mocí, tradičně přítomné 

v konkrétních stranických systémech. Vzhledem k tomu, že populismus považují za 

nástroj, nevyhraňují se proti elitám. Usilují o jejich podporu, stejně jako o podporu 

mas. Díky populismu se jim daří propagovat úspěchy, a zároveň odvádět pozornost 

od neúspěchů, a vinu za ně rétoricky mnohdy přenášejí na jiné více či méně 

konkretizované aktéry. Autoři jako typický příklad takového politika zmiňují ruského 

prezidenta Vladimira Putina.  

2. Strategický populismus. Podobně jako v předchozím případě, tito politici 

v populistickou ideologii ve skutečnosti nevěří. Taktéž je pro ně populismus hlavně 

nástrojem politického boje, který ale tito outsideři využívají v první řadě k zisku 

politické moci. Protože se o přízeň voličů teprve ucházejí, staví na populismu své 

předvolební strategie. Hlavní osou jejich komunikace se pak stává agresivní kritika elit 

a stávajícího establishmentu, nezdráhají se však ani vytváření konfliktů mezi 

obyčejnými občany. Většinou identifikují některou část masy, kterou pak z rozličných 

důvodů kritizují, čímž se snaží získat body u podobně smýšlejících jedinců. Z logiky 

věci cílí pouze na masy, o získání jejichž podpory usilují. Podle autorů je příkladem 

takového politika americký exprezident Donald Trump.  

 
103 HAVLÍK, Vlastimil, PINKOVÁ, Aneta. Populist political parties in East-Central Europe. Brno: Masaryk 
University, Faculty of Social Studies, International Institute of Political Science, 2012. ISBN 978-80-210-6105-7. 
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3. Klasický populismus. Jedná se o politiky, kterým se poštěstilo získat úřad, ze 

kterého mohou své vize proměnit v život. Ideologie populismu je pro jejich politickou 

existenci naprosto klíčová a podřizují ji veškeré kroky. Mohli být jejími přívrženci ještě 

v době před ziskem politického úřadu, bezpochyby jimi ale jsou v době zastávání 

tohoto úřadu. Jedná se o politické insidery, tedy populisty, kteří se sami stali 

politickou elitou. Během setrvávání v úřadu tak konstruují jinak vymezené elity, proti 

kterým by mohli bojovat. V zásadě se ale ucházejí o podporu masy i elit, jelikož se 

snaží co nejvíce posilnit oporu, kterou mají v občanech. Bývalý venezuelský prezident 

Hugo Chávez je podle autorů ztělesněním takového politika.  

4. Opoziční populismus. V podmínkách dnešní Evropy jde asi o nejrozšířenější 

kategorii. Tito politici jsou oddaní populistické myšlence, která má pro jejich identitu 

a existenci nezanedbatelnou důležitost. Bohužel se jim nedaří své ideologické priority 

realizovat, protože po většinu své kariéry zůstávají uvězněni v pozicích politických 

outsiderů. To jim nicméně umožňuje naplno rozvinout populistický potenciál. 

Prezentují se jako zapálení kritici elit a obhájci obyčejných lidí. Mohou si to dovolit 

právě díky absenci reálné politické odpovědnosti. Autoři typologie předkládají 

například Marine Le Pen, předsedkyni francouzského krajně pravicového RN, která se 

už dvakrát s podobnou agendou neúspěšně ucházela o prezidentský post. 104 

Další autoři, například nizozemský politolog Cas Mudde, se při členění populismů zaměřují 

spíše na programové priority. Tento přístup do jisté míry splývá s řazením na pravolevé ose 

zmíněným výše. Není tomu ale tak beze zbytku.  

1. Agrární populismus. Mudde se u této kategorie v podstatě přímo odkazuje na 

historickou zkušenost s populismem, kterou nalezneme i u Canovan. Základem 

tohoto přežitého směru je především venkovský životní styl, zájem o postavení 

rolnictva, a ztotožnění těchto jevů s ideálem dobra a vznešenosti. Připomíná druhou 

polovinu 19. století, kdy se tento populismus zrodil v podobě již zmiňované Lidové 

strany v USA a narodnického hnutí v tehdejším carském Rusku. Tím se ovšem 

 
104 Toward a Typology of Populists | Center for Political Studies (CPS) Blog. Center for Political Studies (CPS) 
Blog | Center for Political Studies (CPS) Blog [online]. Copyright © 2020 [cit. 07.02.2021]. Dostupné z: 
https://cpsblog.isr.umich.edu/?p=2550&fbclid=IwAR0tmygqU17Bf02v6ije-
5PnbViaHzt8pe3apEk97ukUnW3GJnpWnEYyEfU  
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potenciál agrárního populismu nevyčerpal, protože se později začal objevovat i na 

území Evropy v podobě rolnických hnutí a z jejich podpory těžících agrárních stran. 

Mudde k tomu ovšem dodává, že tento fenomén zcela nevymizel a je pozorovatelný 

například v dnešní Skandinávii. V těchto stranických systémech se setkáváme s tzv. 

stranami středu, které v mnoha případech vznikly právě transformací a částečnou 

změnou ideologického profilu původních rolnických politických platforem. Z jejich 

dědictví tyto strany dodnes do určité míry těží.  

2. Ekonomický populismus. Autor uvádí, že tento typ populismu se rodí ve 

specifických podmínkách. Ty mohou být vymezeny regionálně, jako je tomu například 

v regionu Latinské Ameriky, anebo historicky, jako tomu bylo například 

v severovýchodní Evropě konce 20. století, kdy se začal rozpadat Sovětský svaz, čímž 

skončilo období studenoválečného konfliktu. Podstatou tohoto populismu je totiž 

hledání tzv. třetí cesty na pomezí mezi kapitalismem a plánovanou ekonomikou. 

Ideálem je samozřejmě sociální spravedlnost a spokojenost všech. Tuto myšlenky se 

v realitě snažil uplatňovat Juan Domingo Perón v Argentině. Koncept se označuje jako 

justicialismus, a Perón jej ve své době používal právě jako ospravedlnění svého 

diktátorského režimu odváděním pozornosti k hodnotám jako je společenská rovnost 

a lidová suverenita.  

3. Politický populismus. Jeho hlavní role je obrana zájmů lidu a jeho hodnot, proti 

atakům, které přicházejí ze stran vnějších nepřátel (nadnárodní organizace typu 

Evropské unie) i těch vnitřních (domácí politický establishment a společenské 

menšiny). Mudde tento typ spojuje především se současným krajně pravicovým 

populismem, jehož hlavním poznávacím znakem je kritika politiky jako takové. Ač 

chce zastupitelskou demokracii v zásadě zachovat, snaží se ji oslabit a rozmělnit v co 

nejširším protknutí společnosti prvky přímé demokracie. Jedině tak totiž lze lidu 

navrátit rozhodovací pravomoci, které potřebuje k tomu, aby byl schopen oživit 

suverenitu, o kterou jej různí nepřátelé okradli. 105 106 

 
105 MUDDE, Cas.. The Populist Zeitgeist. Cambridge University Press, 2004. 39. 10.1111/j.1477-
7053.2004.00135.x.  
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Tým odborníků z britského Tony Blair Institute For Global Change zase při své klasifikaci 

vychází z ústřední hodnoty, která jednotlivé populistické aktéry motivuje a pohání. Inspirace 

ideologickou osou je zde patrné, a do určité míry s ní splývá. Následující kategorie jsou ale 

konstruovány tak, aby zjednodušující dělení na pravici a levici překonávaly.  

1. Kulturní populismus. Jeho ústředním konceptem je nativismus, který za klíčovou 

hodnotu považuje tradiční národní kulturu. Jakýkoliv cizí prvek představuje významné 

ohrožení této kultury, protože ta je v současném stavu ustálená a reprezentuje 

skutečného národního ducha. Logicky je v tomto typu populismu důležitým 

politickým tématem otázka migrace. Jako nepřítele přitom klasifikuje každého, kdo je 

jí třeba i v nejmenším nakloněn. Z této pozice jsou kritizovány mainstreamové 

politické strany s kosmopolitním profilem. Jasným důkazem nepřátelství proti lidu je 

podle těchto populistů i obhajoba Evropské unie, protože v jejich očích usiluje 

o destrukci národní identity, k čemuž využívá všemožných nástrojů, včetně migrace. 

Klade důraz na tradiční náboženské hodnoty, usiluje o posilování systému zákona a 

pořádku. Může na první pohled splývat s pravicovým populismem, nicméně koncept 

nativismu bychom našli u některých levicově populistických subjektů.  

2. Socio-ekonomický populismus. Ač by se mohlo zdát, že je pro tyto populisty 

důležitá konstrukce nějakého uceleného sociálně-ekonomického systému, není tomu 

nutně tak. Místo toho staví na klasickém konfliktu lidu a elit, který ale nahlížejí 

optikou boje mezi třídními vrstvami. Zatímco v předchozím typu lid utvářel národ, zde 

to je naopak příslušnost k blíže vymezené společenské třídě. Svou identitu tudíž staví 

internacionálně, nikoliv nacionálně. Vyznává ideály antikapitalismu, v některých 

případech i antiamerikanismu, ale opravdovým klíčem k pochopení jejich postojů je 

třídní solidarita. Přirozenými nepřáteli takto koncipovaného lidu jsou evidentně elity 

z jiných třídních kast, které vlastní kapitál a výrobní prostředky. Nevraživí jsou vůči i 

velkým nadnárodním korporacím, které obviňují z toho, že deformují domácí 

pracovní trh a sociální systém, čímž znevýhodňují jimi reprezentovaný lid. S tímto 

přístupem se ztotožňují především levicoví populisté, kteří mohou být v hraničních 

 
106 MUDDE, Cas, KALTWASSER, Cristóbal R. Populism: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) (2nd 
ed.). Oxford University Press, 2017. 
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případech i nativisté. Platí ale, že jejich nativismus se vyznačuje spíše inkluzivní 

povahou, jelikož nepovažují příslušníky jakýchkoliv menši a priori za své nepřátelé. 

K tomu je klasifikuje teoreticky až jejich sociální status.   

3. Antiestablishmentový populismus. Úhlavním nepřítelem těchto populistů jsou 

pouze a výlučně politické elity v čele státu. Lid totiž vnímají jako homogenní skupinu 

tvrdě pracujících a poctivých jedinců, kteří doplácejí na nezodpovědné řízení státu 

osobami, které o jejich starosti projevují pramalý zájem. Na správu věcí veřejných 

pohlížejí v jejím současném provedení jako na nekompetentní, zbytečně 

přebyrokratizovanou, a ovládanou korupčními a klientelistickými vazbami. 

Nebezpečným aspektem takového populismu je to, že více než ve dvou předchozích 

případech vytváří konflikt mezi samotnými občany. Pokud totiž někdo s vládními 

politickými stranami sympatizuje, stává se automaticky podporovatelem tohoto 

establishmentu a tím i nepřítelem obyčejných lidí. Na jeho názory a potřeby pak 

nemusí být brán zřetel. Ideálem těchto populistů je rozhodně a odborně, možná až 

technokraticky, řízený stát. Konflikt s elitami se tedy odehrává čistě na politickém 

podkladu, ideologie je v těchto případech odsunuta do pozadí. V současnosti se 

projevuje především u všemožných středových populistických formací, které volají po 

transparentnosti a odbornosti při rozhodování. 107 

Typologie populismu v podání dalších autorů můžeme považovat spíše za doplňkové. 

Zaměřují se totiž povětšinou na jednu výseč populistické identity, kterou je třeba 

kombinovat s některým z výše nastíněných hledisek. Například Pierre-Andre Taguieff se 

zaměřuje zejména na to, jak populisté konstruují svůj politický styl a strategie.  

1. Populismus protestu. Je primárně sociální a antielitářský. Využívá apelu na 

suverenitu lidu. Elity totiž lid zrazují tím, že nerespektují jeho přání. Po získání funkcí 

či jiných výhod – čehož samozřejmě mohly dosáhnout jen a pouze z vůle lidu – na lid 

zanevřely a jsou dále motivovány pouze osobním obohacením. Populisté proto bojují 

 
107 Populists in Power Around the World | Institute for Global Change. Institute for Global Change [online]. 
Copyright © November 2018 by the Tony Blair Institute for Global Change [cit. 07.02.2021]. Dostupné z: 
https://institute.global/policy/populists-power-around-world?fbclid=IwAR1j7KF3bL1bwGcx-
hkqlwUZHdRUEPCyCB4O5r_HrZDupVkjMQ6bMxYXM7A  
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za to, aby lidu navrátili ztracenou suverenitu, čehož mohou dosáhnout pouze 

vstupem do politiky a prosazením prvků přímé demokracie.  

2. Populismus totožnosti. Je primárně nacionalistický a extrémně prolidový. 

Populistický apel zakládá na ztotožnění lidu s národem. Z toho plynou obvyklé 

důsledky – zanášení cizích prvků je a priori špatné a nemělo by se dít, jelikož 

poškozuje národní identitu. Příslušníci odlišných menšin jsou v duchu xenofobní 

rétoriky líčeni jako nepřátelé, a stejně tak elity, které s nimi uzavřely pakt. Menšiny 

tak díky elitám mohou prospívat, přicházet si, jak se jim zlíbí, dělat co se jim zlíbí. 

Jediným lékem na tuto neutěšenou situaci je důslednou protiimigrační politika a 

odstranění zavedených elit. 108 

Anton Pelinka se zaměřil na jiné kritérium. Populismy rozlišuje podle toho, jak konstruují 

svou vizi lidu. Přitom je důležitý směrem, jakým populismus působí a mobilizuje.  

1. Horní populismus. V tomto případě je populismus produktem přicházejícím 

z nejvyšších pater politiky. Je to nástroj vládnoucí elity, která ze svých vedoucích pozic 

ve státě manipuluje s masami. Předpokládá tedy, že se do klíčových úřadu dostanou 

populisté, nebo si tyto strategie osvojí po dobu setrvání ve funkci. Tito politici jsou tak 

úspěšní v tom, že se v očích veřejnosti dokážou prezentovat ne jako elita, i když jí 

reálně logicky jsou.  

2. Spodní populismus. Souvisí s obecným schématem populistických stran a lídrů jako 

nováčků, kteří do politiky vstupují zvnějšku a bez předchozí zkušenosti. V jejich 

rétorice bývá přítomný konkrétní spouštěč, ke kterému se odkazují jako k okamžiku, 

kdy si uvědomili, že jim nic jiného ani nezbývá. Prezentují se jako součást lidu, a své 

názory jako postoj mas. Jejich platforma je pak ztělesněním toho, co lid chce a 

požaduje, a co mu elity upírají. 109 

 

 
108 TAGUIEFF, Pierre-André. Political Science Confronts Populism: From a Conceptual Mirage to a Real Problem. 
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109 PELINKA, Anton. "Right-Wing Populism: Concept and Typology." Right-Wing Populism in Europe: Politics and 
Discourse. Ed. Ruth Wodak, Majid KhosraviNik and Brigitte Mral. London: Bloomsbury Academic, 2013. 3–22. 
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Poslední nabízená typologie taktéž souvisí s konceptem lidu. V tomto případě ale nejde o to, 

jakým způsobem je realizována obrana jeho zájmu, nýbrž o prostupnost této kategorie a její 

schopnost absorbovat neznámé prvky.  

1. Inkluzivní populismus. Tento typ vychází do značné míry z ideálu populismu, jak 

byl původně zamýšlen. Jeho základním atributem je otevřenost, lid je v něm tudíž 

koncipován tak, že je schopen se rozšiřovat o neznámé elementy, a bez předchozího 

uvážení jen tak nevylučuje. Přináležitost k této homogenní skupině totiž vnímá jinými 

měřítky než národními. Může se ale vymezovat na jiných, často sociálních nebo 

ekonomických, základech. Obecně ale platí, že úspěšným vstupem do politiky 

rozšiřuje demokracii a eliminuje sociální vyloučení.  

2. Exkluzivní populismus. Lid pojímá jako homogenní a uzavřenou skupina, která je 

v pořádku tak, jak je. Jakýkoliv neznámý prvek je minimálně podezřelý, častěji 

vyloženě nepřátelský. Je utvářen totiž na specifickém kulturním, etnickém, rasovém či 

náboženském základě, na který nahlíží jako na jedinou správnou variantu. Tato 

myšlenková konstrukce je v zásadě neproniknutelná, což vede k uzavřenosti, 

konzervatismu a nevraživosti. V extrémních případech může přerůst až v násilí proti 

ostatním společenským skupinám, čímž se zvrhává do ranku radikalismu a 

extremismu. 110 

2.5 Populismus jako zvláštní projev “ukřivděné společnosti” 

Úspěch populistů na úrovni národní politiky vždy naznačuje určitou krizi stávajícího 

stranického systému a politické legitimity, kterou mu občané a voliči přisuzují. Z toho 

vyplývá, že momentem, kdy populistické projekty maximalizují svou podporu a získávají 

převážnou část svého elektorátu, jsou především rozličné okamžiky krizí, které vrhají politiku 

do nejistoty na národní i celoevropské úrovni. Za podobu současného evropského populismu 

tak dozajista vděčíme především období na přelomu minulého desetiletí, kdy evropský 

kontinent zasáhla nejprve krize ekonomická, na kterou plynule navázala krize související 

s hromadnou migrací z asijských a afrických, často muslimských, zemí.  

 
110 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
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Každý stát ale prožívá i své menší krize, které v mikro i makro měřítku představují neméně 

důležitý faktor. Za všechny jmenujme například krizi, kterou ve Španělsku způsobili katalánští 

separatisté, a v jejímž důsledku došlo k dalšímu rozmělnění do té doby poměrně stabilního 

stranického systému se silnou dominancí dvou tradičních pólů symbolizujících středovou 

pravici a levici, který už do značné míry narušily výsledky voleb do španělského parlamentu 

v roce 2015. Tehdy voliči odmítly dosavadní politické elity a svými hlasy vyslali do vysoké 

politiky zástupce nových politických stran Podemos a Ciudadanos. Okamžik katalánské krize 

pak umožnil proniknutí krajně pravicových populistických sil, ztělesněnými politickou stranou 

VOX, na parlamentní úroveň a nenávratně změnil profil tohoto stranického systému. Otázka 

katalánského separatismu a s ní spojené diskuze o uspořádání dalších autonomií se navíc 

staly jedním z nosných tématech všech tří výše uvedených stran, přičemž VOX a Ciudadanos 

zastávají názor, že by království mělo zůstat jednotné, zatímco Podemos se spíše přiklánějí 

k tomu, že každý region má právo na sebeurčení, pokud si to přeje. Takové momenty je 

možné pozorovat i v dalších evropských parlamentních demokraciích.  

Jako možné vysvětlení jejich úspěchu se zde nabízí tzv. grievance theory čili teorie mobilizace 

křivd, jejíž autorkou je oxfordská politoložka Elisabeth Ivarsflaten. Ta úspěchy moderních 

populistů vysvětluje s přihlédnutím k aspektům, které jim vytvářejí živnou půdu, na níž se 

mohou profilovat a vymezovat proti politickým stranám aktuálně utvářejícím konkrétní 

národní stranický systém. Podle Ivarsflaten jsou tyto momenty v zásadě tři – popularita 

populistických politiků vyrůstá především na základě křivd ekonomických, identitních a 

politických.111 

Na ekonomických křivdách mohou svou podporu maximalizovat představitelé pravicového i 

středového populismu, z logiky věci je ale nejplodnějším pro představitele levicového 

populismu. Zakládá se na předpokladu, že tradiční strany nezvládly nějakou výraznou 

ekonomickou krizi, což se ve výsledku podepsalo na životních standardech a sociálních 

jistotách občanů státu. Populistickým subjektům se tak nabízí unikátní příležitost, kdy mohou 

prezentovat své novátorské a revoluční myšlenky, a to včetně těch vskutku radikálních a 

antisystémových, volajících po zemětřesení stávajícího řádu. Proto není překvapením, že 

 
111 MAŠKARINEC, Pavel, NOVOTNÝ, Lukáš. Strany a vládnutí v digitální éře: vybraná témata výzkumu politického 
stranictví. Praha: Academia, 2020. Edice XXI. století. ISBN 978-80-200-3052-8. 
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především centristické formace, ale i ty pravicově orientované, často volají po hybridních 

modelech, pro jejichž fungování neváhají sáhnout do učebnice levicové ekonomické politiky 

a volají po posilování sociálního státu, i když je to v přímém rozporu s rétorikou v ostatních 

oblastech politického programu.  

Identitní křivdy Ivarsflaten slučuje v podmínkách západních evropských demokracií 

především s migrací, již obyvatelé těchto států považují za existenční hrozbu. Dlouhodobé 

opomíjení tohoto tématu ze strany tradičních politických aktérů zapříčinilo boom evropských 

nacionalismů a vedlo k posílení krajní nacionalistické populistické pravice, která toto téma 

uzurpovala pro sebe prostřednictvím politického niche marketingu. Základem takové 

strategie je obecně v podnikatelském prostředí specializace na určitý segment trhu. U 

politických stran se poté projevuje výběrem specifických, a často mainstreamovými stranami 

opomíjených, témat, které považují za klíčové ty skupiny voličů, o získání jejichž přízně se 

populisté ucházejí v první řadě. Pokud vezmeme v potaz celou Evropu, nejde však jen o 

problematiku migrace z mimoevropských zemí, nýbrž i tu ze zemí sousedních, a o hostilní 

vztah domorodého obyvatelstva k tradičně přítomným národnostním menšinám, které jsou 

pro většinu z různorodých důvodů problematické. Na tomto podkladě je možno vysledovat 

stěžejní charakteristiku pravicového populismu – jeho exkluzivitu. Už od definování tzv. 

heartlandu Paulem Taggartem je evidentní, že pravicový populismus chce vytvořit utopické 

společenství lidí, jimž je společná kulturní tradice, rasa, etnikum a určitý žebříček hodnot. 

Každá anomálie je v tomto směru považována za narušení, a tudíž jsou její představitelé 

vyloučeni z konceptu lidu, který pravicoví populisté hlásají. Levicový populismus na druhou 

stranu propaguje inkluzivitu – povětšinou se menšin zastává. Toto tvrzení lze ale 

relativizovat. Každý populismus je určitým způsobem exkluzivní – jen v případě levicových 

formací se jedná o exkluzivitu na základě výše příjmů a společenského postavení.112 

Konečně, evropští populisté mobilizují své příznivce na základě jejich rozčarování 

upozorňováním na křivdy způsobené současnou vrcholnou politickou reprezentací. 

Delegitimizace reprezentativní demokracie v podstatě představuje moment, kdy populisté 

vstupují do politické arény. Politické strany ztrácí z pohledu voličů nárok na to, aby 

reprezentovaly jejich hlas, což je vede k hledání alternativ. Politická krize dokáže změnit celé 

 
112 TAGGART, Paul. A. 2000. Populism. Buckingham: Open University Press. 
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stranické systémy, vítězem jsou pak často právě různí populisté. Výraznou proměnou 

formátu stranické soutěže tak v důsledku politické krize prošly například stranické systémy 

v Itálii, Španělsku, Maďarsku, Polsku či České republice. Politická soutěž po těchto 

momentech pak získala naprosto jiné zabarvení. 113 

V podmínkách Evropského parlamentu bývá leckdy komplikované provázání s jiným 

ideologickým fenoménem – euroskepticismem. Ten do jisté míry tvoří s populismem spojené 

nádoby. Logicky tomu tak je kvůli odloučení každodenního života občana od toho, co se 

odehrává na půdě evropských institucí. Evropská unie je organizačně a funkčně natolik 

odtržena od jednotlivců, že je pro populisty jednoduché se proti ní vymezovat kvůli její 

neefektivitě, přebujelé byrokracii či snaze oklešťovat národní suverenitu členských států. 

Tyto národní strany se přesto ucházejí o podporu voličů, aby mohly zasednout v Evropském 

parlamentu. Argumentace zde je jednoduchá. Proponenti tvrdého euroskepticismu ve 

většině případů volají po referendu o vystoupení své země z Evropské unie. Participaci 

v jejích orgánech mezitím vysvětlují tím, že z poslaneckých křesel mohou efektivněji 

kritizovat současné vedení unie a zároveň upozorňovat na svou agendu, protože tak jejich 

hlas získává na důrazu. Jsou v podstatě takovými agenty provokatéry v europoslaneckých 

řadách. Netřeba dodávat, že působení takových stran v Evropském parlamentu je spíše 

kontraproduktivní a nevede povětšinou k žádným relevantním závěrům (výsostnou výjimkou 

je brexit, na němž ale nesly lví podíl i mainstreamové politické strany).  

V případě vyznavačů lehkých forem euroskepticismu je to složitější. Ti totiž požadují reformu 

současného fungování Evropské unie, snaží se tudíž být hlasem konstruktivní opozice. 

Nejčastěji brojí především proti směřování k federálnímu uspořádání unie. Rétoricky tak 

často pracují především s konceptem tzv. Evropy národů, tedy svazku zemí respektujícího 

individualitu každého z členských států s přihlédnutím k regionálním rozdílům. Zjednodušeně 

bychom mohli říci, že souhlasí s integrací po ekonomické ose, na většinu ostatních 

integračních snah však hledí výrazně kriticky. 114 

 
113 IVARSFLATEN, Elisabeth.. What Unites Right-Wing Populists? Re-Examining Grievance Mobilization Models 
in Seven Successful Cases. Comparative Political Studies - COMP POLIT STUD, 2018. 41. 3-23. 
10.1177/0010414006294168. 
114 HYNČICA, Pavel, MAŠKARINEC, Pavel a NOVOTNÝ, Lukáš. Euroskepticismus ve střední Evropě. Praha: 
Academia, 2016. Edice XXI. století. ISBN 978-80-200-2619-4. 
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Na základě toho můžeme národní politické strany, označované za populistické, rozřadit do 

několika kategorií. Stěžejním ukazatelem je přitom vždy to, jak osvojení populistické identity, 

rétoriky a stylu formovalo jejich současnou identitu.  

Ideálním modelem jsou přitom národní politické strany, které již jako populistické vznikaly. 

Kontradiktorní vztah lidu a elit stál přímo u jejich zrodu. Z logiky věci jde především o mladší 

politické strany, které prozatím nemusely svou identitu příliš proměňovat ve světle externích 

okolností, které by je vedly k nutnosti přizpůsobit se měnící realitě světa okolo nich. Takové 

strany vznikají po celé Evropě, protože po nich právě existuje voličská poptávka. Jejich 

výrazné představitele bychom nalezli kupříkladu v Nizozemsku, České republice, na 

Slovensku, v Itálii, ve Španělsku, Velké Británii, Francii, Německu, Řecku, ale i četných dalších 

zemích.  

Poté existují národní populistické strany, jež jsou již tradiční součástí stranického systému 

třeba i po desítky let. Často v nich ale hrály druhé housle, či marně usilovaly o získání 

politické relevance a zastoupení v národním legislativním sboru. Tyto politické subjekty se 

povětšinou dokázaly konečně realizovat na ekonomické a migrační krizi kulminující v letech 

2009 až 2015. U většiny takových politických stran přitom platí, že musely nějakým 

způsobem upravit svou ideologickou identitu, a to tak, aby se staly volitelnými pro co nejširší 

elektorát. Často jim v cestě stála nálepka radikálních a extremistických subjektů, které se 

musely zbavit, aby měly vůbec šanci o hlasy voličů usilovat. V některých případech musely 

dokonce opustit ty části své ideologie, které v době zrodu těchto stran byly pro jejich 

identitu naprosto klíčové. Nejmarkantnější příklady najdeme v poslanecké frakci Identita a 

demokracie – a jde především o její členy z Itálie, Rakouska, Belgie, Švédska, Finska či 

Francie.  

Neopominutelnou přítomnost mají i ty národní politické strany, které samy o sobě 

nevykazují žádné znaky populismu, ale jsou takřka stoprocentně opanovány mediálně 

výrazným a leckdy autoritářským lídrem. Ten je v těchto stranách nositelem populistické 

politiky, rétoriky a stylu, a existence strany se víceméně odvíjí od jeho osobnosti. Najdeme i 

příklady, kdy těmto svodům podléhají opravdu konstrukční pilíře celých stranických systémů. 

Ukázkové příklady tohoto stylu politiky bychom našli v Rakousku, Itálii, Francii, Velké Británii 

nebo Maďarsku.  
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Podobně jsou na tom ty národní politické strany a jejich lídři, kteří využívají osvojování 

populistických praktik, apelů a strategií jako součást politického boje. Tyto strany si 

uvědomují, že v určitém momentě zaspaly, ale již měly dostatečně času na to, aby 

analyzovaly své chyby, kterými umožnily volební úspěchy populistů. Začlenění těchto 

populistických prvků do své identity pak považují za svého druhu nutnou obranu v boji za 

vlastní existenci i politickou relevanci. Tyto politické strany se nestávají populistickými, ale 

spíše využívají populistických strategií pro to, aby s voliči přístupněji komunikovaly a 

dokázaly tak přebírat ta témata, která voliče zajímají a zároveň jim z pozic stran, které reálně 

mohou dosáhnout vládní moci, nabízely uspokojivá, a především realizovatelná řešení. Opět 

bychom takové strany hledali například v Nizozemsku, Itálii, ale i Německu či Rakousku.  

Konečně zmiňme ty národní politické strany, které s populismem spíše koketují, než že by 

různé apely vyloženě přebíraly. Ve většině případů pak půjde o strany různých ideologických 

profilací, které nemají problém vstupovat do širších koalic vedených populistickými subjekty. 

Tím se snaží docílit svého zviditelnění ve spojení s voliči oblíbenou politickou značkou. Tyto 

subjekty jsou většinou výrazněji méně viditelné i relevantní, populismus do své identity 

nepřijímají, na druhou stranu se vůči svým silnějším partnerům ani nijak hlasitě nevymezují. 

Typické příklady bychom pak našli ve stranických systémech Španělska, Polska, Maďarska, 

Itálie, Slovenska, a mnoha dalších.  

3 Evropské politické strany a poslanecké frakce 

v Evropském parlamentu 

Hlavním reprezentantem politických názorů a postojů obyvatel jednotlivých členských států 

je na úrovni Evropské unie Evropský parlament. Tuto roli může vykonávat díky způsobu, 

jakým je volen – volby do Evropského parlamentu se konají ve všech členských státech po 

uplynutí pětiletého volebního období a vycházejí z principu všeobecného, svobodného, 

přímého a tajného hlasovacího práva.  

Reprezentace politických zájmů a postojů na evropské úrovni probíhá na základě sdružování 

jednotlivých národních zákonodárců v poslaneckých skupinách, které jsou známy též jako 

poslanecké frakce nebo poslanecké kluby. Tyto politické skupiny jsou organizovány na 

základě ideologické sounáležitosti mezi jednotlivými politickými subjekty z různých členských 
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zemí. Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je podmínkou založení nové poslanecké 

frakce minimální počet 25 europoslanců, kteří navíc musejí pocházet z alespoň jedné čtvrtiny 

členských zemí, což se za současného stavu rovná sedmi. Významnými členy jednotlivých 

politických skupin jsou evropské politické strany.115 

Evropské politické strany, neboli eurostrany, představují prvek transnacionalizace 

evropského politického prostředí. Součástí evropské politické reality jsou již mnoho let, a 

řada zakládajících smluv, včetně té z Maastrichtu nebo Amsterdamu, s těmito pojmy 

nakládala bez toho, aby byly přesně vymezeny podmínky jejich založení, sdružování v nich, a 

především financování ze zdrojů Evropské unie či členských zemí. Tato nejistota byla jedním 

z hlavních důvodů přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2004/2003 ze dne 4. 

listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni. Samotné 

nařízení definuje ve svém článku 2 každou politickou stranu jako „sdružení občanů, které 

sleduje politické cíle a které je buď uznáváno, nebo zřízeno v souladu s právním řádem 

alespoň jednoho členského státu“. Za politickou stranu na evropské úrovni se pak dá 

považovat takový politický subjekt, který splňuje čtveřici podmínek podrobně 

rozpracovaných ve článku 3 nařízení: 

1. Právní subjektivita v členském státě, ve kterém má zapsané sídlo. 

2. Zastoupení v zákonodárných sborech minimálně v jedné čtvrtině členských států 

(dle dikce nařízení se může jednat o Evropský parlament, národní parlamenty 

nebo o regionální parlamenty či shromáždění v evropských zemích uspořádaných 

na federálním principu či v těch s významnou regionální autonomií). Tato 

podmínka je modifikována ve prospěch takových politických subjektů, které 

v rámci posledních voleb do Evropského parlamentu byly schopny dosáhnout 

volebního zisku alespoň tří procentních bodů v minimálně jedné čtvrtině 

členských států.  

3. Uznávání základních hodnot v jádru fungování Evropské unie (především úcta ke 

svobodě a demokracii, kladení důrazu na dodržování lidských práv a respekt 

 
115TOMÁŠEK, Michal, TÝČ, Vladimír a MALENOVSKÝ, Jiří. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 2013. Student 
(Leges). ISBN 978-80-87576-53-3. Strana 170-173, doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.  
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k základním lidským svobodám a principům existence demokratického právního 

státu).  

4. Účast v některých z minulých voleb do Evropského parlamentu nebo minimálně 

navenek projevený úmysl se jich aktivně zúčastnit.116   

Evropské politické strany se musí registrovat u Úřadu pro evropské politické strany a 

evropské politické nadace. Tento specializovaný úřad je poté zodpovědný za posouzení 

posouzení přihlášky, vlastní registraci, i její zrušení, pokud evropská politická strana přestaně 

splňovat podmínky registrace či řízení evropské politické strany specifikované v článcích 3 a 4 

nařízení. Z toho důvodu vykonává nad registrovanými politickými subjekty kontrolu i dohled, 

a pravidelně ověřuje, zda všechny náležitosti stále splňují. O činnost v tomto rozhovoru může 

úřad požádat i Evropský parlament, Rada nebo Komise. Rozhodnutí o registraci i jejím 

zrušení se zveřejňují v Úředním věstníku EU.  

Označení evropská politická strana bývá tedy širokou veřejností vnímáno ve třech rovinách. 

Můžeme pod ním rozumět evropské politické strany sui generis, jak jsou popsány výše, ale 

také jednotlivé národní politické strany v jednotlivých členských zemích, které se účastní 

národních voleb i těch do zákonodárného sboru unie. Posledním případem jsou právě 

politické frakce na půdě Evropského parlamentu.   

Poslanecké frakce Evropského parlamentu a evropské politické strany se často prolínají, není 

to ale pravidlem. Nevšedním jevem není například to, když se frakce skládá z více eurostran. 

Členy frakcí bývají i takové politické subjekty či jednotlivci, kteří nepatří k žádné evropské 

politické straně. Sdružování na obou úrovních však probíhá především na základě 

názorových postojů a ideologické blízkosti jednotlivých členů. V případě frakcí nelze nezmínit 

ani jejich poměrně dynamické modifikace, které souvisejí s politickým vyjednáváním a 

následnými přesuny jednotlivých aktérů z jedné frakce do jiné.117  

 
116 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování 
politických stran na evropské úrovni - Publications Office of the EU. [online]. Copyright © European Union [cit. 
01.06.2020]. Dostupné z: https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/d04b43c6-c85c-422a-98a5-
cf72f9c61eec/language-cs/format-PDF/source-131564261 
117 FIALA, Petr, MAREŠ, Miroslav a SOKOL, Petr. Eurostrany: politické strany na evropské úrovni. Brno: 
Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007. Studium (Barrister & Principal). ISBN 978-80-
87029-05-3. 
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Zastoupení jednotlivých frakcí reprezentujících konkrétní ideologické proudy se během 

volebních období dosavadních devíti Evropských parlamentů měnilo. Některé z nich však 

nadále zůstávají v mocensky dominantních pozicích z hlediska rozložení sil v zákonodárném 

sboru. Již od sedmého volebního období Evropského parlamentu se ale i na půdě unijního 

legislativního tělesa projevuje trend posilování populistických a euroskeptických názorů, 

které nadále získávají čím dál početnější procentuální zastoupení. Euroskeptici i pravicoví 

nacionalisticky zaměření populisté disponují takovou silou, že dokázali na půdě Evropského 

parlamentu etablovat vlastní poslanecké platformy. To do jisté míry platí i o levicových 

populistických formacích. Politické strany, které bychom mohli označit za populistické, 

v devátém volebním období parlamentu najdeme téměř v každé ze současných sedmi frakcí i 

mezi nezařazenými poslanci. Současný Evropský parlament tak představuje v historii 

kompozice legislativního tělesa novum, protože v něm zasedá dosud nejvyšší počet 

zákonodárců, kteří mají k procesu evropské integrace přinejmenším rezervovaný vztah. 

Neplatí přitom, že každý stoupenec populistické rétoriky nebo stylu je zároveň odpůrcem 

evropské integrace, a stejně tak bychom mezi nepopulistickými subjekty našly i ty, které mají 

k existenci Evropské unie četné výhrady. Euroskepticismus v nějaké míře však bývá 

v profilech politických stran označovaných za populistické velice často přítomným prvkem. 

118 119 

U mnoha politických stran se projevují tendence Evropskou unii více či méně radikálně 

reformovat, ojedinělými však dnes již nejsou ani stoupenci tzv. tvrdého euroskepticismu, 

kteří evropské integraci oponují už z její podstaty. Pronikání populistických a euroskeptických 

hlasů do tradičních evropských frakcí pak můžeme vnímat jako projev stírání rozdílů mezi 

jednotlivými póly ideologického spektra a zastarávání původních konfliktních linií i zažitého 

dělení v rámci pravolevé osy. Fakt, že populistické subjekty nabyly na síle natolik, že jsou 

schopny utvářet vlastní poslanecké formace, svědčí o proměně nálad občanů členských 

států, kteří hledají alternativy k tělesům, jež se staly symbolem mainstreamových politických 

 
118 Home | 2019 European election results | European Parliament. [online]. Dostupné z: 
https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/en 
119 DANICS, Štefan, TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus. 
Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-122-5. 
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proudů. Podpora oblíbených populistických politiků je pak často elementem, se kterým se 

musí potýkat vedení jednotlivých prounijních frakcí.120 121 

Patrné je to především v případě tří tradičně nejsilnějších frakcí zastoupených v Evropském 

parlamentu – výše řečené se dá více či méně aplikovat na Evropskou lidovou stranu (EPP), 

Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D) i Obnovu Evropy (RE). Pro všechny platí, 

že populistický nádech dostávají maximálně díky přítomnosti specifických národních 

politických stran, které jsou značnou měrou ovlivněny politickým stylem jejich vůdčí 

osobnosti. Za rezervoár krajně pravicových populistických subjektů můžeme v současném 

Evropském parlamentu považovat nově zformovanou Identitu a demokracii (ID), umírněnější 

pravicoví populisté, kteří svou existenci nespojují primárně s názorovým vyhraněním se proti 

migraci a tvrdým euroskepticismem, bychom hledali pod hlavičkou transformujících se 

Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Levicový populismus, do určité míry splývající 

s tím, co považujeme za krajní levici, zas utváří specifický segment v rámci frakce Evropské 

sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL). Další subjekty, které dříve spojovaly 

své působení v Evropském parlamentu se samostatnou euroskeptickou frakcí Nigela Farage, 

či vytrvale koketují s politickým extremismem, bychom naopak hledali na samém okraji 

zastupitelského sboru mezi Nezařazenými (NI) poslanci. Dosti svéráznou kategorií je pak 

poslední politická skupina Zelených – Evropské svobodné aliance (G/EFA), jejíž identita 

samotná může do budoucna představovat specifickou výzvu v tom, jak na evropský 

populismus pohlížíme.  

Každá z těchto frakcí prošla během let specifickým vývojem. Některé zanikaly, jiné zase 

vstávaly z jejich popela. Ač se jedná o jakési organizace zastřešující často i národní politické 

strany s dosti odlišnými pohledy na svět, nabízí jejich historie určitá vodítka, dle kterých si lze 

udělat obrázek o tom, jak se jejich členské strany profilovaly a stále profilují v domácí 

politice. Výběr konkrétní frakce tak můžeme s trochou nadsázky považovat za završení 

určitého úseku jejich cesty k nalezení nějaké ukotvující identity. Je ale nasnadě, že nejde o 

rigidní ukazatel, a nejedna z dále zmíněných stran se během svojí existence musela potýkat 

 
120 HYNČICA, Pavel, MAŠKARINEC, Pavel a NOVOTNÝ, Lukáš. Euroskepticismus ve střední Evropě. Praha: 
Academia, 2016. Edice XXI. století. ISBN 978-80-200-2619-4 
121 DANICS, Štefan, TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus. 
Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-122-5. 
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s nejednou krizí identity, která ve výsledku vedla k významné proměně dosavadního 

politického profilu strany.  

4 Evropská lidová strana (EPP) 

EPP představuje na půdě Evropského parlamentu unikátní formaci, jelikož jako jediná plně 

koresponduje se svojí spřízněnou evropskou politickou stranou, se kterou sdílí dokonce 

totožný název Evropská lidová strana. EPP je v současnosti považována za domov evropské 

středopravicové politické orientace. Ideologicky sestává především ze stoupenců ideálů 

křesťanské demokracie a tradičního i liberálního konzervatismu. Klub EPP je tradičně 

považován za jednoho z hlavních zastánců a propagátorů projektu evropské integrace a jeho 

členové se poměrně striktně vyhrazují proti euroskeptickým tendencím. 122 

Frakce evropských lidovců se spolupodílela na evropské integraci již v dobách Evropského 

společenství uhlí a oceli, a proto je považována za nejstarší politickou skupinu, která 

v Evropském parlamentu působí. Představuje jeden ze základních pólů evropské politiky, díky 

čemuž opakovaně obsazovala a obsazuje vedoucí pozice v Evropské komisi, a tudíž má lví 

podíl na politickém směřování Evropské unie. Společně s frakcemi evropských socialistů a 

liberálů a centristů často utvářela koaliční vlády prostřednictvím většiny v legislativním 

tělesu. To je obzvláště důležité při schvalování složení Evropské komise, která v unijním 

kontextu de facto vykonává funkci vlády, jak ji známe z národních parlamentních demokracií. 

Každý členský stát v Komisi reprezentuje jeden komisař, kterého navrhuje konkrétní členský 

stát, s tím, že tento jedinec má v Komisi v první řadě obhajovat zájmy unie jako celku. Osoba 

předsedy Komise podléhá schválení Evropského parlamentu, jehož rezortní výbory poté 

grilují i jednotlivé rezortní komisaře a plénum parlamentního sboru následně schvaluje 

Komisi jako celek. Po každých evropských volbách od roku 1999 se poslanecký klub EPP stal 

tím nejpočetnějším v parlamentních lavicích. 123 

 
122 FIALA, Petr, MAREŠ, Miroslav a SOKOL, Petr. Eurostrany: politické strany na evropské úrovni. Brno: 
Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007. Studium (Barrister & Principal). ISBN 978-80-
87029-05-3. 
123 FIALA, Petr, MAREŠ, Miroslav a SOKOL, Petr. Eurostrany: politické strany na evropské úrovni. Brno: 
Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007. Studium (Barrister & Principal). ISBN 978-80-
87029-05-3..    
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4.1 Historické formování současné EPP 

Ideologický profil jednotlivých členů frakce se od dob jejího založení na počátku 50. let 

minulého staletí značně proměnil. EPP původně zastřešovala politické strany čistě křesťansky 

demokratické orientace, které v původních členských zemích Evropských společenství 

zajišťovaly frakci pozici nejsilnějšího hráče z pohledu počtu poslaneckých mandátů. 

Přistoupení nových členských států, především Velké Británie a států jižní Evropy, ale 

ohrozilo mocenské postavení EPP a ideologická transformace se tudíž ukázala jako nutná. 

Řady členů EPP se tak rozšířily o konzervativce, což umožnilo absorbci významných 

národních politických stran, jako jsou britská Konzervativní a unionistická strana (CON), 

španělská Lidová strana (PP) nebo řecká Nová demokracie (ND). 124 

Všem těmto stranám je společné jejich postavení tuzemských mainstreamových aktérů 

pravého středu a pravicové politiky. Z jejich povahy big tentových uskupení (tedy takových, 

které Otto Kirchheimer označuje jako catch-all strany, a které usilují o přízeň co nejširší a 

ideologicky nevyhraněné masy voličů) se odvíjí i pestrá členská základna, jejíž nedílnou 

součástí jsou křesťanští demokraté, zároveň ale zahrnují stoupence konzervativní politiky i 

jejích liberálnějších odrůd. Tento jev se výrazně projevil v momentě, kdy se členem EPP stala 

italská politická strana Vzhůru Itálie (FI) tehdejšího předsedy vlády Silvia Berlusconiho. Tomu 

se totiž v Itálii počátku 90. let podařilo utvořit širokou politickou alianci, která postupně 

ovládla politickou arénu po sérii korupčních skandálů známých jako Tangentopoli, v jejímž 

důsledku došlo ke kolapsu celé dosavadní italské politické mapy, což vedlo ke konci první 

italské republiky. Berlusconimu se podařilo do jednoho seskupení dostat zastánce různých 

ideologických přístupů, od příslušníků nacionální krajní pravice až po členy menších sociálně 

demokratických stran. Členství FI v EPP tudíž dokazuje, že podoba frakce, která při svém 

zrodu sdružovala čistě křesťansky demokratické národní politické strany, není do budoucna 

udržitelná. 125 126 

 
124 Shaping Europe - 25 years of the European People’s Party [online]. Dostupné z: 
https://archive.is/20121212233218/http%3A%2F%2Fwww.eppgroup.eu%2FActivities%2FForum%2Fdoc%2Fma
rtens_en.asp 
125 Big Tent: Definition of Big Tent by Oxford Dictionary on Lexico.com also meaning of Big Tent. (n.d.). 
Retrieved January 25, 2021, from https://www.lexico.com/en/definition/big_tent 
126 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 
2005. ISBN 80-7367-038-0. 
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Rozšiřování o nové členské země s sebou neslo ještě jeden prvek, se kterým se musel 

dosavadní mocenský hegemon vypořádat. Mezi novými členy frakce se začaly projevovat 

euroskeptické názory, jejichž zastánci nesouhlasili s eurofilním postojem vedení EPP 

k projektu evropské integrace a jeho dalším směřováním. Nehlasitější kritika se ozývala právě 

z řad konzervativního a silněji pravicově zaměřeného křídla EPP, ztělesňovaného především 

CON a dánskou Konzervativní lidovou stranou (C). Tyto dvě politické strany založily v roce 

1979 vlastní evropskou frakci Evropští demokraté (ED), která se vzhledem k výše zmíněné 

politické reorientaci EPP brzy stala jakousi podskupinou v organizaci evropských lidovců. 

K definitivnímu odtržení konzervativců a lehkých euroskeptiků od EPP došlo v roce 2009 pod 

vedením CON a české Občanské demokratické strany (ODS). Velká Británie byla od té doby 

jedinou členskou zemí, jejíž poslanci nemají zastoupení v poslaneckém klubu EPP. 127 

4.2 Ideové základy EPP 

Odtržením euroskeptické ED se EPP podařilo na nějakou dobu očistit od hlasů kritických 

k pokračující integraci a federalizaci. Vzhledem ke svým avizovaným cílům se poslanecká 

skupina EPP ukazuje jako imunní vůči svodům euroskepticismu i populismu, což je 

podpořeno především její téměř nepřetržitou úlohou ve vedení Evropské unie. Z pohledu 

populistických politiků je EPP společně se socialisty i liberály právě ztělesněním bruselské 

elity, přičemž vymezení se proti jejich politickému působení a krokům využívají ve své 

rétorice a programatice k aktivizaci voličské základny. Zastoupení členů EPP ve vrcholných 

politických funkcích evropských orgánů jim dodává dostatečnou personalizaci a apel EPP na 

další prohlubování integrace pomáhá národním populistickým lídrům vykreslovat evropskou 

garnituru jako cizí nadnárodní element, jehož působení nevyhnutelně povede ke ztrátě 

národní identity a vytvoření často omílaného evropského superstátu. 128 

I přes tyto výjimky zůstává EPP nadále jedním z hlavních proponentů projektu evropské 

integrace. Jejím primárním cílem je zajistit Evropanům takové prostředí, které nabízí rovné 

příležitosti všem, přičemž ideálem je vytvoření jednotné Evropy založené na principu 

subsidiarity. EPP je toho názoru, že Evropa může být maximálně silná, pouze pokud budou 

 
127 EPP Group: 1953-2018 | EPP Group in the European Parliament. EPP Group in the European Parliament 
[online]. Copyright © EPP Group, 2012 [cit. 01.06.2020]. Dostupné z: 
https://www.eppgroup.eu/newsroom/publications/epp-group-1953-2018 
128 Econometrics Laboratory, UC Berkeley [online]. Copyright © [cit. 01.06.2020]. Dostupné z: 
https://eml.berkeley.edu/~groland/pubs/HNR-Democracy_in_the_EP-11July05.pdf 
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jednotlivé národní státy otevřené vzájemné kooperaci. To je dle EPP klíčem k čerpání 

inspirace prospěšných řešení. Do popředí zájmu staví hodnoty lidské důstojnosti, svobody, 

rovnosti, odpovědnosti, spravedlnosti, solidarity a subsidiarity. Staví na křesťansko-židovské 

tradici, na jejímž základě se ostře vymezuje vůči jakékoliv náboženské diskriminaci a 

nesnášenlivosti. EPP uznává systém zastupitelské demokracie a dělbu státní moci mezi 

legislativu, exekutivu a soudnictví. Z hlediska ekonomiky je zastáncem sociálně tržního 

hospodářství, kdy propaguje co nejširší svobodu podnikání od státu, ovšem se základními 

mechanismy záchranné sítě pro sociálně slabší nebo ty v nepříznivých životních situacích. 

Frakce vyznává ideál trvale udržitelného rozvoje, který pomůže uchovat planetu v co 

nejpříznivějším stavu pro další generace. Zároveň se ale nevymezuje vůči technologickému 

pokroku a aktivně podporuje výzkumnou aktivitu. Evropská lidová strana je frakcí 

Evropského parlamentu, ve které se populistická a euroskeptická vlna projevuje stále pouze 

ojediněle. 129 

4.3 Itálie: vzestup a pád capa televizního populismu 

Zastoupení populistických politických sil v řadách EPP spíše splývá s politickým stylem 

vůdčích osobností těchto stranických formací. Mezi nejvýraznější představitele tohoto 

osobitého a silně personalizovaného stylu politiky patří právě Vzhůru Itálie (FI) vedená 

Silviem Berlusconim, který se v květnu 2019 stal členem Evropského parlamentu. O povaze 

populismu Silvia Berlusconiho svědčí i to, že byl před minulými italskými parlamentními 

volbami považován za jedinou záruku proevropského směřování Itálie. Vedoucí postavení FI 

v rámci středopravé koalice bylo však ve volbách v roce 2018 poprvé převzato pravicově 

populistickou a protiimigrační Ligou (L) pod vedením oblíbeného Mattea Salviniho. Následná 

koaliční vyjednávání vedla k ustanovení první koaliční čistě populistické vlády v Evropě 

s Hnutím pěti hvězd (M5S). 130 

FI je i přes některé organizační změny už tradičně přítomným politickým subjektem v italské 

politice. Její kořeny sahají do období po pádu tzv. první italské republiky, jejíž politický 

systém prošel destrukcí po rozsáhlých korupčních kauzách Tangentopoli a souvisejícím 

 
129 What we stand for | EPP Group in the European Parliament. EPP Group in the European Parliament [online]. 
Copyright © EPP Group, 2012 [cit. 01.06.2020]. Dostupné z: https://www.eppgroup.eu/what-we-stand-for 
130 Horizont ČT24: Návrat Silvia Berlusconiho — ČT24 — Česká televize. ČT24 — Nejdůvěryhodnější 
zpravodajský web v ČR — Česká televize [online]. Copyright © [cit. 01.06.2020]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/2376802-horizont-ct24-navrat-silvia-berlusconiho 
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policejním vyšetřováním Mani pulite v roce 1992. Do té doby představovala hlavní 

mocenskou strukturu italské politiky Křesťanskodemokratická strana (DC), situovaná do 

širšího politického středu, která Itálii dlouhodobě vládla v koaličních partnerstvích 

s některými z menších stran – Italskou republikánskou stranou (PRI), Italskou demokratickou 

socialistickou stranou (PSDI), Italskou liberální stranou (PLI) a Italskou socialistickou stranou 

(PSI). Hlavní opoziční sílu představovala v tomto uspořádání Italská komunistická strana 

(PCI), která ovšem během 80. let přijala ideologii eurokomunismu a v roce 1991 změnila svůj 

název na Demokratickou stranu levice (PDS). Na opačné straně politického spektra došlo 

k moderaci stranické identity Italského sociálního hnutí (MSI), postfašistického a 

neofašistického politického subjektu krajně pravicové orientace, které se pod vedením 

Gianfranca Finiho podařilo odstřihnout od kořenů ve fašistickém hnutí a přeměnit jej 

v národně konzervativní Národní alianci (AN). V této době zažívala boom obliby veřejnosti i 

secesionistická Liga severu (LN), operující v severních regionech země. V této atmosféře 

rozčarování z politiky, které provázel rapidní pokles důvěry Italů v jakékoliv politické 

struktury či instituce, vstoupil do politiky v roce 1993 právě italský podnikatel Silvio 

Berlusconi se svým novým projektem FI. 131 

Strana měla fungovat jako reprezentant hlasu těch voličů, jejichž preferované politické 

strany byly smeteny rozsáhlým protikorupčním vyšetřováním. Z toho důvodu FI cílila 

především na středové a pravicové voliče, výjimečné však nebylo ani apelování na ty, 

uznávající sociálnědemokratické ideály. Předseda Berlusconi si osvojil typicky populistickou 

antielitistickou rétoriku, díky níž se začal stylizovat do role zachránce italské demokracie 

proti nebezpečím, které představuje zkorumpovaný italský soudní systém, a především 

politická levice, kterou stále představují převlečení komunisté. Zastánci levicových 

politických názorů byli Berlusconim vyloženě démonizováni, když se snažil vykreslit vládu 

utvořenou PDS za otřesnou možnost pro italský lid. Levice symbolizovaná ostatními 

politickými stranami totiž již u moci stála, korupční skandály jsou ale důkazem, že funkce 

nevykonávala v zájmu lidu, ale sledovala pouze své vlastní obohacení. Berlusconi, znalý 

podnikatelského prostředí, ve kterém se stal velmi úspěšným, dokáže zemi spasit, lze toho 

docílit ale jedině nastolením pravicového politického kurzu, který ztělesňuje FI vedená 

 
131 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 
2005. ISBN 80-7367-038-0. 



75 
 

koalice s dalšími pravicovými subjekty LN a AN. Italská politika v té době prošla ještě jednou 

proměnou. 132 

Oslabení DC znamenalo, že se prakticky uvolnil prostor politického středu, ve kterém nyní 

nesetrvávala žádná významná formace. To přispělo k formování dvou mocenských bloků, kdy 

jeden symbolizovala právě Berlusconiho středopravicová koalice, druhý se utvářel kolem 

středolevé koalice vedené PDS. Ve volbách roku 1994 se potvrdila převaha Berlusconiho 

pravicového projektu. FI je příkladem politické strany, v jejímž případě není nositelem 

populistické rétoriky a myšlení strana sama, nýbrž osoba jejího vůdce. Jedná se o osobní a 

vysoce personalizovaný politický subjekt, který existuje primárně kvůli zvýšení popularity 

svého lídra Berlusconiho, a z tohoto důvodu ani nelze hovořit o jednotné stranické ideologii, 

protože ta je v každém období poplatná právě názorům a postojům italského magnáta. Ne 

snad, že by se v Berlusconiho stranách neobjevovali protichůdné názorové proudy, samotný 

formát jejich organizace a hierarchie byl taktéž často kritizován, zejména kvůli slabé 

komunikace mezi nejvyšším vedením a oblastními organizacemi. Sám zakladatel se na 

druhou stranu nikdy nebránil variantním politickým názorům, které do jisté míry ve své 

vlastní straně respektoval. Jeho autorita a vůdčí úloha ale nikdy nebyla zpochybněna natolik, 

aby to ohrozilo jeho postavení. Potenciální nástupce si ale vždy vybíral z kruhu svých blízkých 

spolupracovníků, a do jisté míry si je vychovával k obrazu svému. Struktura FI je z toho 

důvodu navíc silně roztříštěná na politickém spektru, jedná se toliko o typickou catch-all 

party pravicového zaměření, jejíž členskou základnu utvářejí politici různých ideologických 

profilací. Ti pocházejí z velké části právě z dekonsolidovaného středu italské politiky. 

Nejsilnějšími frakcemi v původní FI byly bezpochyby křesťanští demokraté a centrističtí 

liberálové, kteří doplňovali méně významné skupiny pravicových liberálů a sociálních 

demokratů. 133 

Již z toho vyplývá, že FI se snažila stát subjektem s voličským potenciálem u co nejširšího 

elektorátu, který nebyl vymezen sektářsky ani regionálně. S tím korespondovala i 

Berlusconiho schopnost rétoricky se přizpůsobit konkrétní oblasti Itálie, ve které se právě 

 
132 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
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133 EDWARDS, Phil. The Berlusconi Anomaly: Populism and Patrimony in Italy's Long Transition, South European 
Society and Politics, 2005, 10:2, 225-243, DOI: 10.1080/13608740500134945 
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nacházel. Zatímco na severu slavil úspěchy zejména s liberálními názory o svobodě občana i 

na poli ekonomického trhu, v jižních regionech zužitkoval především téma zavádění prvků 

sociálního státu a jeho promítnutí do modelu sociálnětržního hospodářství. To mu pomohlo 

vymezit se od svých koaličních partnerů LN (silné regionální zacílení) i AN (silné ideologické 

zacílení). Pro úspěch FI byly přitom naprosto kruciální dvě Berlusconim vlastněné 

společnosti. První z nich, investiční holding Fininvest, poskytovala straně kompletní finanční 

zajištění. Strana tak nemusela spoléhat na příspěvky svých členů, ani na státní financování, 

díky čemuž nemusela procházet pozvolnými úspěchy a rozjet úplnou marketingovou kampaň 

už před prvními volbami, kterých se zúčastnila. V této kampani hrála ústřední roli druhá 

Berlusconiho firma – mediální konglomerát Mediaset, který FI pomohl přijmout identitu a 

zužitkovat výhody, které s sebou přinášela rozsáhlá medializace v podobě tzv. televizního 

populismu. 134 

Předvolební aktivity FI i dalších Berlusconiho stran se vždy vyznačovaly důrazem kladeným na 

audiovizuální formáty, vznikala tak řada předvolebních spotů, stranická hymna určená ke 

kolektivnímu karaoke na stranických mítincích, či oslavná píseň Meno male che Silvio c’e, ve 

které byl Berlusconi glorifikován jako poslední naděje pro záchranu italské společnosti. 

Berlusconiho politickému stylu, kombinujícímu prvky populismu a liberalismu, se začalo říkat 

berlusconismus. Dá se říci, že organizační strukturou FI připomínala spíše firmu, což 

souviselo s podnikatelským zázemím jejího předsedy. Jednalo se o stranu se značně 

rozvolněnou organizační strukturou, ve které byla stěžejní osoba vůdce, který však svým 

podřízeným složkám nechával relativně dost volnosti, což se projevovalo např. ponecháním 

volné ruky při hlasování o sociálních otázkách, i přes to, že Berlusconi a jeho okolí byli spíše 

reprezentanty sociálně konzervativních hodnot. 135 

V roce 2008 se FI přetvořila v nový politický projekt Lid svobody (PdL), čímž došlo k dalšímu 

rozvolnění ideologické jednoty, protože součástí PdL se stala Finiho AN a nehomogenní 

členská základna se tak rozšířila o frakce národně konzervativní orientace. Existence PdL byla 

nevyhnutelně poznamenána vnitrostranickými spory mezi liberálním a 

 
134 KOPEČEK, Lubomír, HLOUŠEK, Vít, CHYTILEK, Roman a SVAČINOVÁ. Petra. Já platím, já rozhoduji!: političtí 
podnikatelé a jejich strany. Brno: ve spolupráci s Masarykovou univerzitou vydalo nakladatelství B&P 
Publishing, 2018. ISBN 978-80-210-9078-1 
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křesťanskodemokratickým křídlem a přívrženci konzervativního tábora. Na vrcholné úrovni 

se tento spor odehrával v podobě konfliktů mezi Berlusconim a Finim, který kritizoval 

Berlusconiho styl vedení strany, který prakticky neexistuje, protože se strana jako politické 

těleso mobilizuje pouze v předvolebním období, po zbytek času vystupuje Berlusconi jako 

solitér a sleduje pouze nárůst vlastní popularity. Konzervativní křídlo reprezentované Finim 

navíc nesouhlasilo s mnoha postoji liberálů v sociálněpolitických otázkách, kdy kritizovali 

jejich přespřílišnou toleranci třeba ve věci výzkumu kmenových buněk, sňatků homosexuálů 

nebo potratů. Fragmentace členské základny vedla k četným odchodům konzervativců z PdL, 

a další krize měla přijít v podobě zahájení několika trestních stíhání kvůli daňovým únikům, 

kterých se dopustily Berlusconiho obchodní společnosti. Po neúspěchu v parlamentních 

volbách v roce 2011 Berlusconi pověřil reformováním strany svého učedníka Angela Alfana 

z křesťanskodemokratického tábora. Pod jeho vedením se podařilo rozšířit členskou 

základnu a posunutí PdL směrem k identitě jako typické křesťanskodemokratické politické 

strany, což se nesetkalo s pochopením více pravicových buněk v rámci PdL. 136 

Momentem zlomu se stal nesouhlas se spojenectvím s novým centristickým uskupením 

Maria Montiho, předsedy vládnoucího technokratického kabinetu, které podporoval Alfano i 

Berlusconi. Později se PdL stal součástí levicové vlády Pier Luigiho Bersaniho, přičemž tomuto 

spojenectví později začal oponovat i sám Berlusconi, který vyvolal vládní i stranickou krizi, 

když začal požadovat okamžitý odchod ministrů PdL z vlády, což vyvolalo další pnutí ve 

straně. V roce 2013 se pak znovuzrodila nová FI, jejíž členská základna je však podstatně 

méně široká, z důvodu odchodu národně konzervativního křídla a velké části křesťanských i 

sociálních demokratů. Ideologickou oporu nové FI tak představuje hlavně liberální křídlo, což 

je patrné zejména v ekonomické oblasti, kde strana propaguje posilování soukromého 

sektoru a usiluje o obranu práv podnikatelů a drobných živnostníků. V sociálních tématech je 

naopak patrný příklon k sociálně konzervativním hodnotám většiny členů, kteří jsou proti 

sňatkům a adopcím homosexuálními páry, eutanazii, legalizaci drog, sexuální výuce na 

italských školách nebo principu ius soli při udělování státního občanství. Většina FI vyjadřuje 

podporu Evropské unii, podporuje setrvání Itálie v NATO, a obhajuje i dohody o volném 

obchodu s mimoevropskými zeměmi. Samotný Silvio Berlusconi ale proslul svými kritickými 

postoji k Evropské unii, namířenými především proti společné evropské měně euro a úloze 
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německé kancléřky Angely Merkelové v unijní politice, s přihlédnutím k jejímu řešení 

migrační problematiky. Jeho euroskepticismus však nikdy nedosahoval extrémních pozic, kdy 

by požadoval vystoupení Itálie z eurozóny či unie samotné, a v jádru vždy myšlenku evropské 

integrace podporoval. 137 

V současné době prochází berlusconismus další krizí, v průzkumech veřejného mínění FI od 

minulých parlamentních voleb nahradila LN v pozici vedoucí síly středopravicové koalice, a 

další koaliční partner FdI začíná také vykazovat větší voličskou přízeň než Berlusconiho 

strana. Ohrožením této tradiční strany italské pravice ale může představovat i nový 

centristický liberální subjekt Italia Viva (IV) bývalého demokratického premiéra Mattea 

Renziho, kterého podpořili i někteří zákonodárci zvolení za FI, a kteří mají k centristickému 

uskupení ideologicky daleko blíže, než členové LN a FdI. Berlusconi tak opět začal mluvit o 

restrukturalizaci strany, s cílem přitáhnout zpět své původní voliče. 138 

4.4 Maďarsko: neliberální demokracie ve středoevropském pojetí 

Dalším klíčovým politikem, jehož strana zasedá v poslaneckém klubu EPP, je maďarský 

premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz – Maďarská občanská unie (Fidesz). Fidesz 

původně vznikl jako aktivistické studentské hnutí, které se zrodilo v opozici k autoritativnímu 

komunistickému režimu. Sdílenou ideologií této skupiny byl tehdy sociální i ekonomický 

liberalismus. Ve stranickém systému postkomunistického Maďarsku se počátkem 90. let 

vyprofilovaly dva politické tábory, jejichž politické názory byly k sobě ve vzájemné opozici. 

Jedním z nich byl tábor liberálně-sociální, druhým skupina národně konzervativních 

politických stran. Fidesz původně tvořila menší skupinu v rámci širší skupiny liberálních 

politických stran, národně konzervativní charakter i politickou relevanci však strana získala až 

poté, co se původní mládežnická organizace přetvořila v institucionalizovanou politickou 

stranou, jejímž předsedou se stal zakládající člen Viktor Orbán. Debakl v parlamentních 

volbách roku 1994 nastartoval proces změny ideologického profilu strany, která opustila 
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nosné liberální myšlenky, a naopak se začala profilovat jako výrazný představitelka 

pravicového konzervativního tábora. 139 

V polovině 90. let tak Fidesz prošel ideologickou proměnou, která spočívala v přijetí národně 

vlastenecké rétoriky a prvků pravicového populismu. Orbán v této době například hrdě 

prohlašoval, že se chce stát hlasem všech 15 milionů Maďarů. Maďarský nacionalismus je 

přitom velmi specifický, a utvářel se na základě konkrétních historických událostí. Jeho 

podstatným tématem je historická křivda, za kterou Maďaři považují poválečné uspořádání 

světa po první světové válce v podobě Trianonské mírové smlouvy. Tou světové velmoci 

vnutily Maďarům územní uspořádání, které nekoresponduje s historickou realitou, a navíc 

ponechává početné zahraniční enklávy Maďarů mimo hranice státu. V rétorice maďarských 

nacionalistů se tak často objevuje požadavek revize této smlouvy a restaurace stavu před 

Trianonem. 140 

Dalším významným názorovým rozdílem mezi maďarskými nacionalisty, a naopak 

proponenty liberální a socialistické politiky je jejich vztah k meziválečnému režimu regenta 

Miklose Horthyho. Ten symbolizuje období fašistické autoritářské diktatury, která navíc 

během druhé světové války tolerovala fašistické a krajně pravicové politické skupiny v zemi, 

a otevřeně kolaborovala s nacistickým Německem. Zatímco liberálové a socialisté považují 

admirála Horthyho za válečného zločince, konzervativní nacionalisté v něm vidí hrdinu, který 

zodpovědnou diplomatickou politikou ubránil Maďarsko před pohlcením expanzivní politikou 

Adolfa Hitlera. Národní konzervativci důsledně propojují maďarský nacionalismus 

s křesťanskodemokratickými hodnotami, přičemž maďarský národ je podle nich hrdým 

nositelem a přímým ztělesněním těchto ideálů, které musejí být ve společnosti 

nekompromisně prosazovány. 141 

Fidesz se pod Orbánovým vedením stal součástí tohoto konzervativního tábora a do své 

identity pevně začlenil právě prvky maďarského nacionalismu. Volební zisky strany setrvale 

narůstaly a v roce 1998 se Viktor Orbán poprvé stal premiérem, čímž se podařilo Fidesz 
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etablovat jako vůdčí sílu národně konzervativního tábora. I přes to, že z dalších voleb vzešla 

vláda liberálů a socialistů, Fidesz se podařilo stát se hlavní opoziční stranou 

k postkomunistické MSZP, čehož zužitkovala opět v roce 2010. Předvolební období v té době 

bylo navíc poznamenáno korupčním skandálem socialistické vlády MSZP, která uvrhla 

maďarskou levici do existenční krize, a ze které mohly těžit politické strany národně 

konzervativního tábora v jeho umírněné i radikální podobě. Fidesz, který je považován za 

hlavního představitele umírněných konzervativců, se aktivně zúčastnil protivládních 

demonstrací, přičemž Orbánovi maďarská média věnovala čilou pozornost. Ve volbách se tak 

projevila ohromujícím výsledkem přesahujícím padesát procent všech hlasů, čímž Fidesz 

získal v maďarském parlamentu ústavní většinu. Orbánova druhá vláda dosáhla výrazných 

úspěchů zejména v ekonomické politice, což se projevilo mimo jiné poklesem 

nezaměstnanosti či navýšením platů zaměstnanců. 142 

Nejkontroverznější reakce však vyvolala reforma maďarské ústavy, kterou provázela 

legislativní smršť s cílem radikálně proměnit základy maďarského demokratického 

uspořádání. Tyto reformy byly přímo ovlivněny nacionalistickými myšlenkami. Orbán přitom 

podle svých slov usiloval o vytvoření modelu neliberální demokracie, která je podle něj 

spolehlivějším demokratickým mechanismem než její liberální varianta. Maďarská realita 

vskutku veškeré aspekty neliberální demokracie naplňovala – politický život ovládá 

charismatický a silný lídr, opozičním stranám není upírána možnost jej u moci nahradit ve 

svobodných a demokratických volbách, na druhou stranu jsou ale do značné míry omezeny 

prostředky, které k tomu strany mohou vynaložit. Premiér a vláda navíc často jednají mimo 

své ústavou vymezené pravomoci, a mají sklony k autoritářskému řízení státu. Tento trend 

byl patrný nejen v nové ústavě, která se v preambuli výslovně přihlásila ke svým základům 

v křesťanských hodnotách, ale i v doprovodném mediálním, justičním či ekonomickým 

zákonodárství. To zapříčinilo rozkol mezi Orbánovou administrativou a vedením EPP. 

Vládnoucí garnitura Evropské unie i vedení EPP shledávaly v reformách Fideszu ohrožení 

principu demokratického právního státu a eroze národního systému nezávislého soudnictví. 

Spor vygradoval v pozastavení členských práv Fideszu v rámci vnitřní struktury EPP, i 

navzdory tomu, že maďarské Křesťanskodemokratické lidové strany (KDNP), která 

 
142 HYNČICA, Pavel, MAŠKARINEC, Pavel a NOVOTNÝ, Lukáš. Euroskepticismus ve střední Evropě. Praha: 
Academia, 2016. Edice XXI. století. ISBN 978-80-200-2619-4. 
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standardně tvoří volební koalici s Orbánovou stranou jako její satelitní strana a bývá 

považována za absolutně nezpůsobilou k samostatnému překonání pětiprocentní uzavírací 

volební klauzule, se tento postih nedotkl a nadále zůstává plnohodnotným členem EPP se 

všemi s tím souvisejícími právy. 143 144 

I přes to se politologové shodují, že úplné odloučení Fideszu od EPP by bylo pro nejsilnější 

evropskou frakci ztrátou jak z hlediska politické síly, tak ze strategických důvodů. Fidesz je 

totiž již druhé čtyřleté volební období nejsilnější národní stranou EPP – v parlamentních 

volbách, které se konaly v Maďarsku v roce 2018, se Viktoru Orbánovi již podruhé podařilo 

získat ústavní většinu všech mandátů v maďarském jednokomorovém parlamentu se ziskem 

téměř poloviny všech odevzdaných hlasů oprávněných voličů. Z maďarských křesel 

v Evropském parlamentu náleží vládní straně a jejímu menšímu partnerovi více než polovina 

– 12 mandátů z 21. 145 

Pokud by se Fidesz najednou ocitl bez domovské frakce, pravděpodobně by v takové pozici 

nesetrval dlouho. Vzhledem k na poměry EPP specifickému ideologickému profilu se nabízejí 

dva potenciální partneři, kteří by měli o členství maďarské vládnoucí strany zájem, o čemž 

svědčí i politická vyjednávání, která probíhala před posledními evropskými volbami. O Fidesz 

měl zájem například Jaroslav Kaczynski, předseda polské pravicově populistické vládní strany 

Právo a spravedlnost (PiS), který je považován za Orbánova blízkého politického spojence, a 

který s maďarským premiérem sdílí názory na směřování Evropské unie a reformy, které PiS 

provedla v Polsku, byly vystaveny obdobné kritice jako ty v Maďarsku. Podobně se pro svou 

nově vzniklou frakci Identita a demokracie (ID) pokoušel Orbána a Fidesz získat bývalý italský 

ministr vnitra a předseda pravicově populistické Ligy (LN) Matteo Salvini. Orbán však žádnou 

 
143 Viktor Orbán’s Far-Right Vision for Europe | The New Yorker. The New Yorker [online]. Copyright © [cit. 
01.06.2020]. Dostupné z: https://www.newyorker.com/magazine/2019/01/14/viktor-orbans-far-right-vision-
for-europe 
144 ZAKARIA, Fareed. Budoucnost svobody: neliberální demokracie v USA i ve světě. Vyd. v této edici 1., v nakl. 
Academia 3. Přeložil Jaroslav VEIS. Praha: Academia, 2012. Edice XXI. století. ISBN 978-80-200-2037-6. 
145 Home | 2019 European election results | European Parliament. [online]. Dostupné z: 
https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/en 



82 
 

z nabídek nepřijal a Fidesz i během devátého volebního období Evropského parlamentu 

setrvává jako člen EPP. 146 

To je spojeno s dlouhodobým postojem maďarského premiéra k Evropské unii. I přes to, že je 

mu určitý euroskepticismus vlastní, a s vedením vlastní evropské frakce se neshodne 

například na vztahu k Rusku, kdy oponoval uvalení ekonomických a diplomatických sankcí, či 

v otázce Ukrajiny, kde jako jediná členská země EU Maďarsko vystupovalo proti poskytnutí 

mezinárodní pomoci před ruskou invazí, Orbán nikdy nezpochybňoval smysl a existenci 

integračního procesu. V tomto ohledu je podstatné znovu zmínit to, že Fidesz tvoří 

umírněnou složku maďarského nacionalistického tábora. Evropský integrační proces je 

v souladu s tímto světonázorem vykládán jako vzájemně prospěšný pro evropské elity a 

samotné Maďary. Evropská integrace je v prezentaci Fideszu nástrojem, díky kterému se 

maďarský lid může seberealizovat a z nějž může vytěžit maximum pozitivního. Stírání 

hraničních bariér mezi státy navíc alespoň částečně smazává nepřijatelný stav vyvolaný 

Trianonskou mírovou smlouvou, a nabízí v zahraničí žijícím Maďarům větší pocit 

sounáležitosti s mateřskou zemí, a zároveň absenci jakýchkoliv překážek, kdyby se opět 

chtěli do své domoviny navrátit. 147 

Přesto je Orbánova vláda zdrojem kritiky i v dalších bodech – kontroverzní byl například 

zákon, kterým vláda kriminalizovala bezdomovectví, pronikání představitelů maďarské krajní 

pravice do vládních struktur, Orbánova protiimigrační politika, v rámci které Maďarsko 

obehnalo hraniční přechod se Srbskem vystavěnou zdí, či znovuzavedení trestu smrti do 

maďarského trestního práva, což je v rozporu se základními dokumenty Evropské unie o 

lidských právech. Konspirativní charakter mělo i využití jména amerického židovského 

filantropa George Sorose v předvolební kampani, kdy jej Orbán spojoval s přílivem migrantů 

do Maďarska, a rétoricky se uchyloval k aluzím na takové mlhavé skupiny, jako jsou Ilumináti 

nebo Bilderberg. Obecně se v souvislosti se současným orbánovským Maďarskem hovoří 

jako o zemi, kde eroduje demokracie za současného přechodu k modelu autoritářského 

režimu. Přesto, pokud vezmeme v potaz definiční znaky autoritářské demokracie podle Juana 

 
146 Orbán, Salvini flirt with alliance after EU election – POLITICO. European Politics, Policy, Government News - 
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Josého Linze, zůstává jím udávaný definiční znak stále nenaplněn. Tím je existence 

limitovaného pluralismu, tedy stavu, kdy je volná soutěž politických stran formálně i fakticky 

deformována ve prospěch dominantní vládnoucí strany. Maďarské opozici spíš neprospívá 

jejich ideologická roztříštěnost, která i v účelových koalicích ve výsledku působí poněkud 

nesourodě, navíc ani v součtu nemají tyto strany šanci vládnoucí koalici Fidesz a KDNP 

porazit. S výhradou jistých účelových úprav volebního systému (zvýšení počtu mandátů 

v rámci smíšeného systému přerozdělovaných většinově), mají formálně šanci ve volbách 

uspět. Otázkou však zůstává, jak by se Viktor Orbán při takovém scénáři zachoval. Prozatím si 

totiž může užívat pohodlí ústavní většiny v maďarské Národní radě.  148 

4.5 Francie: rétorické mistrovství celebritního prezidenta 

Významnou silou evropského pravicového středu, která byla po dlouhou dobu ovládána 

charismatem a velkou osobností svého lídra, jsou francouzští Republikáni (LR). Období 

personalizovaného populismu v LR začalo již za éry jejich předchůdce, Svazu pro lidové hnutí 

(UMP), jehož politiku už od roku 2004 výrazně ovlivňoval jeho předseda a tehdy budoucí 

francouzský prezident Nicolas Sarkozy.  

Specifický personální populismus, jehož představitelem se Sarkozy stal, si dokonce vysloužil i 

vlastní označení – sarkozismus. V podstatě se jedná o určitý rétorický styl, kterým se Sarkozy 

ucházel o voličskou přízeň během svých prezidentských kampaní v letech 2007 a 2012. Co se 

na první pohled mohlo zdát jako nezaujatá a přirozená schopnost vystupovat v reakci na 

určité sociální situace či problémy, bylo ve skutečnosti propracovanou strategií, kterou 

dlouho před prezidentským kláním připravoval Sarkozy ve spojení s týmem marketingových 

a komunikačních expertů. Nutnost této přípravy přitom byla očividná. 149 

Francouzskou společnost zachvátilo zklamání z tradičních politických stran, mezi něž patřila i 

Sarkozyho domácí UMP. Voliči se tak začali více přiklánět k subjektům nabízejícím politickou 

alternativu, mezi kterými se dařilo dosahovat signifikantních volebních zisků především 

krajně pravicové FN a jejímu předsedovi Jean-Marie Le Penovi, který se v předchozích 

 
148 How Hungary’s Viktor Orbán destroyed democracy, and what it means for America - Vox. Vox - Understand 
the News [online]. Copyright © 2020 [cit. 01.06.2020]. Dostupné z: https://www.vox.com/policy-and-
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149 FOUGIER, Eddy. What is Sarkozysm? The Sarkozy Revolution of the French Right-wing. L'Europe en 
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prezidentských volbách probojoval do druhého kola, a předstihl i kandidáta francouzských 

socialistů. Le Penově zvolení ve druhém kole zabránila pouze jeho nepřijatelnost pro širokou 

francouzskou veřejnost, která se uchýlila ke strategickému hlasování, které vedlo k drtivému 

vítězství kandidáta UMP Jacquesa Chiraca. Sarkozy ale věděl, že se ve své kampani musí 

jednak inspirovat u Le Pena a převzít některé z jeho mobilizačních strategií, tak se ostře 

vymezit proti svému předchůdci Chiracovi, jehož popularita začala v posledních letech jeho 

prezidentství klesat. 150 

Sarkozismus je pak výsledkem těchto dvou předpokladů. Tento efekt podporuje i raritní 

postavení Sarkozyho jako prezidentské celebrity, které není ve Francii úplně typické. Sarkozy 

se ve své volební kampani zaměřil na sebeprezentaci jako prezidenta, který skutečně stojí na 

straně francouzského lidu. Jako občan Sarkozy je jedním z nich a v souladu s tím chápe, co 

obyčejný Francouz prožívá. Konstruuje přitom obraz blíže neurčeného třídního nepřítele, 

kterým se ale rozumějí různé elity z řad politické levice, novinářů a intelektuálů. Toho 

dosahuje mistrným osvojením umění rétorických otázek, které se ustálily jako nezbytná 

součást každého Sarkozyho projevu nebo rozhovoru. Jejich užíváním se mu daří získávat jisté 

privilegium, kdy se vyhýbá obhajování vlastních kroků, ale stylizuje se tak do pozice trpícího 

po boku francouzského lidu, který upozorňuje na nedostatky v politice socialistů a jiných 

politických stran, přičemž je neustálou identifikací klíčových nezodpovězených dotazů vyzývá 

k politické odpovědnosti za jejich konkrétní kroky. Do jistých rozpaků tak uvádí i samotné 

novináře, protože v konverzaci jeden na jednoho tak přenáší informační zodpovědnost na 

zpovídajícího, ze kterého se ale v té chvíli stává zpovídaný. Sarkozy se tímto způsobem staví 

do role trendsettera a hlavního moderátora francouzské politické debaty. 151 

Dalším důležitým prvkem Sarkozyho populistické rétoriky je využívání nejniternějších 

lidských emocí a empatie, díky čemuž politik zdánlivě otevírá svým voličům svůj vlastní 

osobní život, což mu pomáhá lépe se napojit na to, co právě prožívají. Z toho důvodu se 

hlavním tématem obou Sarkozyho prezidentských kampaní stala problematika bezpečnosti 

ve francouzské společnosti, a v roce 2012 poněkud překvapivě sociální postavení seniorů a 
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osob postižených Alzheimerovou chorobou. V obou případech se tak Sarkozymu nabízí 

platforma, na které může využívat citově zabarvené formulace, které mají za cíl šokovat svou 

otevřeností a přímostí. Tím staví svou image politika, který se nebojí adresovat i taková 

citlivá témata, kterých se představitelé jiných politických stran obávají. Dále tak posilňuje 

dojem, že problémy všedního dne dokáže opravdu pochopit, že je stále lidskou bytostí, která 

zná pocity strachu a nejistoty, které ale považuje za lidské a neváhá o nich otevřeně mluvit. 

Nad to, Sarkozy dokáže i na tyto problémy reagovat představením konkrétního politického a 

institucionálního řešení. Empatii tak spojuje s akční politikou, kterou si lid žádá. 152 

Z tohoto všeho je patrné, že Sarkozy pojímá populismus jako určité rétorické vyjádření, tedy 

jako nástroj intenzivnějšího propojení vlastní osoby s širší obecnou kategorií obyčejného lidu. 

Jedná se o politickou strategii založenou na citu pro pragmatismus, naprosto stěžejní pro 

Sarkozyho hyperprezidencialismus. Ač je Sarkozy v současnosti vyšetřován kvůli rozsáhlým 

korupčním kauzám, je Francouzi nadále považován za schopného a úspěšného politika a 

prezidenta, který si kolem sebe byl schopen vytvořit specifický kult osobnosti. 153 

O jeho popularitě svědčí i prodeje jeho autobiografické knihy, jež se ve Francii stala 

bestsellerem. Sarkozismus je důkazem, že populistickou strategii může umně využít i 

představitel mainstreamové politické strany. Kombinuje tak efektivní způsob získání voličské 

přízně s cílem prosadit veskrze realistický a středopravicový program. Neschopnost 

Sarkozyho nástupců na předsednickém postu LR navázat na jeho úspěšnou prezentaci 

politických témat jen potvrzuje fakt, že mainstreamové strany jsou ve Francii na ústupu ve 

prospěch centristických formací typu REM současného prezidenta Macrona a 

nacionalistických pravicových uskupení typu RN, které představují jakousi extenzi LR do obou 

stran politického spektra. 154 
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4.6 Rakousko: trojí boj zázračného chlapce z metropole na Dunaji  

Proti svodům populismu nejsou stoprocentně imunní ani zavedené politické strany, které ve 

svých státech představují základní stavební kameny celého politického systému. Toto úskalí 

se nevyhýbá ani národním stranám sdruženým pod vlajkou EPP, přičemž pro téměř 

učebnicový příklad nemusíme sahat ani daleko do historie. Rychlost a razance, se kterou 

pravicový nacionalistický populismus dokázal ovládnout jednu z nejtradičnějších stran 

umírněné křesťanskodemokratické pravice v rozvinuté evropské demokracii, je až 

obdivuhodná. Lze spekulovat, po jak dlouhou dobu může tento efekt vydržet, nicméně už 

teď je jasné, že zmiňovaná politická strana se stala silně personalizovanou v područí 

charismatického mladého lídra, který proměnil její identitu jak z hlediska kmenové ideologie, 

tak i politického stylu prezentace její politiky. Významnou část pozornosti se mu totiž 

podařilo strhnout na sebe a v očích voličů se stal agentem společenské změny. Řeč není o 

nikom jiném než současném rakouském kancléři Sebastianu Kurzovi a jím vedené Lidové 

straně Rakouska (ÖVP).  

Nelze tvrdit, že by pravicový populismus byl pro ÖVP úplnou neznámou. Strana sice vznikla 

jako domov rakouské křesťanské konzervativní demokracie až po válce v roce 1945, přesto 

měla některé ideologické předchůdce, kterým populistická rétorika rozhodně nebyla cizí. 

ÖVP je přímým následovníkem rakouské Křesťansko-sociální strany (CSP), kterou založil už 

v roce 1893 vídeňský regionální politik Karl Lueger. Ten má pověst kontroverzní figury 

v rakouské politice, zároveň je ale pamatován jako oblíbený starosta rakouského hlavního 

města Vídně. Zde se zasloužil o rozšiřování městských parků a celkově propagoval myšlenky, 

které bychom v podmínkách 21. století spíše nacházeli u stran vycházejících ze zelených 

ideologií. Lueger byl ale bezpochyby populistou, pravděpodobně by bylo na místě ho nazvat i 

průkopníkem tohoto rétorického stylu. 155 

Obecná shoda panuje na tom, že Lueger byl demagog. Populistický apel používal a směřoval 

tak, jak zrovna potřeboval. V kulisách rakouské monarchie posledních dvou desetiletí 19. 

století to znamenalo mobilizaci mas pomocí vyhrocené nacionalistické a antisemitistické 

agendy. Díky antisemitismu byl vídeňský starosta schopen oslovit širokou veřejnost, 
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navzdory tomu, že sám měl mezi v Rakousku žijícími Židy řadu přátel, se kterými se často 

objevoval na veřejnosti. Památný je jeho výrok o tom, že on rozhoduje, kdo je a kdo není Žid, 

přičemž toto tvrzení jen potvrzuje, s jakou frekvencí upravoval svoji argumentaci na základě 

externích vlivů, podle toho, kterou větev antisemitismu zrovna potřeboval využít. Obecně se 

ale nejčastěji držel dvou – nábožensky a ekonomicky podmíněného antisemitismu. Ve svých 

proslovech Lueger často čerpá z katolické věrouky. Katolická církev se dodnes v Rakousku 

těší velké podpoře veřejnosti, tudíž nebylo složité využít po dlouhá staletí zakořeněnou 

nedůvěru ke každému, kdo se veřejně hlásí k judaismu. I v ekonomické rovině čerpá 

z dlouholeté podezíravosti vůči Židům – tedy představě židovského bankéře či továrníka jako 

zlotřilého a komplotujícího kapitalisty, pro kterého bude vždy zisk na prvním místě, a který 

kvůli jeho dosažení necouvne ani před hrozícím rozvratem křehké sociální rovnováhy. Není 

až takovým překvapením, že CSP a jejího zakladatele choval ve velké vážnosti i Adolf Hitler, 

který se později k Luegerově ideologickému odkazu otevřeně hlásil. 156 

Postavení CSP se zkomplikovalo v meziválečném období. Jedním z jejích prominentních členů 

se stal jistý Engelbert Dollfus, kterého CSP vynesla v roce 1932 až do kancléřské funkce. 

Mezinárodní situace eskalovala a schylovalo se k propuknutí druhé světové války. Dollfus ve 

snaze tomuto scénáři zabránit přetvořil CSP ve Vlasteneckou frontu (VU), kterou organizačně 

propojil s paramilitárními složkami, rozpustil parlament a nadále vládl pomocí kancléřských 

dekretů, dokud na něj v roce 1934 nebyl nacisty spáchán atentát. Po porážce nacistického 

Německa bývalí členové CSP usilovali o znovuzaložení svého politického domova, přesto 

mezi nimi panovaly velké obavy, jak vystavět stranu, kterou voliči nebudou mít tak úzce 

spojenou s austrofašistickým režimem Engelberta Dollfuse. V roce 1945 tak vzniká 

nástupnický subjekt – ÖVP. V souladu s myšlenkovými pochody zmíněnými výše se má jednat 

o umírněnou politickou sílu křesťanskodemokratické orientace, která je konzervativní až 

liberálně konzervativní. V této nové ÖVP vzhledem k neblahé historii její předchůdkyně není 

místo pro radikální ideologie, které by se, byť jen vzdáleně, blížily fašismu a nacionalismu. 

ÖVP se postupně stala jedním ze dvou dominantních pólů rakouské politiky, a jako taková 

byla v podstatě jedinou ze dvou stran, které byly schopné vyhrát ve volbách. S pár 

přestávkami tvořila vždy složku rakouských vlád lidové jednoty po boku 

 
156 Der Erste Weltkrieg [online]. Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H., Wien, ©2020.  
[cit. 01.06.2020]. Dostupné z: https://ww1.habsburger.net/en/chapters/i-decide-who-jew 
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sociálnědemokratické SPÖ. Kritiku doma i v zahraničí ovšem sklidila v roce 2000, kdy utvořila 

koalici s krajně pravicovou FPÖ, což vyvolalo negativní historické reminiscence. Přesto ale 

ÖVP platila až do roku 2017 za nezpochybnitelnou a předvídatelnou součást statu quo 

rakouského politickéhoživota. 157 

Změna nastala, když v témže roce zvolil stranický kongres do předsednické funkce tehdy 

jednatřicetiletého politika. Sebastian Kurz se tímto hlasováním stal nejmladším lídrem 

celostátní rakouské politické strany a začal ÖVP přetvářet k obrazu svému. Již samotný 

způsob převzetí se odehrál velice mediálně prezentovaným způsobem, kdy se Kurz 

vyjadřoval v tom smyslu, že na sebe tuto mamutí zodpovědnost přebírá s velikým respektem 

a pokorou, i přes to, že v kuloárech kolovalo, že de facto stranický převrat plánoval 

minimálně po dobu několika měsíců. Tento zázračný chlapec, rakouskými médii přezdívaný 

Wünderkid, započal svou nadějnou politickou kariéru již v mládežnické organizaci ÖVP, 

netrvalo mu dlouho, než stanul v jejím čele. Politice dal přednost před studiem práv, a již 

mezi mladými lidovci potvrdil, že toto životní rozhodnutí rozhodně nebylo prvoplánové. 

Upoutal tak pozornost stranického vedení a už v roce 2013 vstoupil do vrcholné politiky jako 

nejmladší ministr zahraničí v koaliční vládě SPÖ a ÖVP vedené postupně socialistickými 

kancléři Wernerem Faymannem a Christianem Kernem. Během svého působení 

v mezinárodní diplomacii musel řešit právě probíhající ekonomickou a migrační krizi, což se 

v roce 2017 projevilo jako stěžejní moment Kurzovy dosavadní politické kariéry. 158 

Po svém zvolení předsedou ÖVP započal Kurz téměř ihned přípravy na volby, které se konaly 

v témže roce. Už podoba předvolební kampaně naznačovala, že se před zrakem rakouských 

voličů rodí úplně nový druh politického tvora, takový, na kterého z předcházejících let nebyli 

zvyklí. Kurzova kampaň v roce 2017 vynikala výraznou hyperpersonalizací – alfou a omegou 

veškerých volebních sloganů, spotů i shromáždění se stal on samotný, přičemž jeho stranická 

legitimace a s tím související odkaz ÖVP v rakouské politické historii byla upozaděna na 

minimum. Tímto populistickým obratem chtěl Kurz oslovit voliče, kteří byli ve volebním klání 

na vážkách, a zároveň neztratit podporu tradičních podporovatelů ÖVP. V tomto úsilí byl 

 
157 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 
2005. ISBN 80-7367-038-0 
158 Make Austria Great Again — the rapid rise of Sebastian Kurz | Europe| News and current affairs from 
around the continent | DW | 17.01.2018. [online]. Copyright © 2020 Deutsche Welle [cit. 01.06.2020]. 
Dostupné z: https://www.dw.com/en/make-austria-great-again-the-rapid-rise-of-sebastian-kurz/a-40313720 
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bezpochyby úspěšný. Hlavním poselstvím politiky, kterou Sebastian Kurz rakouským 

občanům prezentoval, byla změna. A aby mohl proklamované změny dosáhnout, musel 

budoucí kancléř svést tři boje se zavedenými politickými značkami, které víceméně ovládají 

stranický systém téměř devítimilionové evropské země. 159 

Prvním Kurzovým vyvoleným nepřítelem byla tehdy vládnoucí Sociálnědemokratická strana 

Rakouska (SPÖ). Že bude Kurz ve své kampani cílit na strnulost této tradiční politické síly, 

bylo prakticky evidentní od počátku, protože již po svém zvolení na post předsedy ÖVP 

stranu vyvedl za čilé mediální pozornosti z koaličního kabinetu kancléře Kerna. Rakousko má 

bohatou zkušenost se širokými vládními koalicemi dvou největších politických stran – ÖVP a 

SPÖ. Tento model vládnutí však v roce 2017 u řady voličů vzbuzoval mírně řečeno beznaděj, 

neřku-li přímo odpor. Kurz tímto radikálním krokem ihned naznačil, že toto rozčarování 

z politiky sdílí, a že rozhodně v nastavené politické linii nehodlá pokračovat. Začal 

upozorňovat na systém klientelistických vazeb, který se stranám podařilo vytvořit díky 

absenci jakékoliv obměny vládní garnitury, čímž vyvolal vlnu nevole u tehdejšího vedení SPÖ. 

Jejich reakce spočívala ve spolupráci se spřízněnými médií – v levicově orientovaných 

denících se brzy začaly objevovat články dehonestující nového lidoveckého předsedu, což ale 

dost pravděpodobně bylo Kurzovým cílem. Touto odezvou se mu naskytl prostor, jak se 

vymezit proti tomu, co sám začal nazývat špinavou kampaní. Oproti strategii SPÖ představil 

Sebastian Kurz svou vizi tzv. politiky čistých rukou, tedy politického stylu nevyužívajícího 

útoků na své soupeře. Praní špinavého prádla ÖVP před zraky veřejnosti se stalo tabu, 

jakákoliv vnitrostranická půtka byla řešena interně bez hledáčků televizních kamer. Tímto 

způsobem se Sebastian Kurz dostatečně odlišil od toho, co Rakušanům na široké koalici ÖVP 

a SPÖ vadilo. Těžil přitom z toho, že Kernova SPÖ nebyla na tento obrat připravena, nestihla, 

a vlastně možná ani vzhledem ke struktuře stranických kádrů nebyla s to zareagovat. Voliči si 

v předvečer voleb uvědomili, že vládní politika se může změnit. Nositelem této změny byl 

v jejich očích Sebastian Kurz. 160 

 
159 Austria election preview: Sebastian Kurz and the rise of the Austrian 'anti-party' | EUROPP. LSE Blogs | 
Expert analysis & debate from LSE [online]. Dostupné z: 
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/10/04/austria-election-preview-sebastian-kurz-and-the-rise-of-the-
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160 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
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Boj na druhé frontě souvisel s celkovou tendencí Kurzova vedení, které nasměrovalo ÖVP 

k ukotvení v pravicové části ideologické osy, namísto jejímu dosavadnímu setrvávání 

v pravicovém středu. Tento posun si nutně vyžádal převzetí některé části agendy krajně 

pravicové Svobodomyslné strany Rakousko (FPÖ). Právě v této oblasti Kurz těžil ze svých 

bohatých zkušeností z ministerstva zahraničních věcí. Jeho oblíbeným a účinným tématem se 

stala problematika migrace, která byla slabým místem SPÖ, a zároveň definujícím znakem 

FPÖ vedené Heinzem-Christianem Strachem. Kurzovi se ve funkci ministra zahraničí podařil 

jeden výrazný úspěch, který během kampaně zužitkoval na maximum jeho neustálým 

opakováním a zdůrazňováním – Sebastian Kurz je ten, komu se podařilo posílit rakouský 

národ tím, že uzavřel migrantům hranice eliminací tzv. balkánské cesty. Tento pojem 

označoval trasu, kterou se migranti z Afriky a Blízkého východu dostávali do Evropy přes 

Řecko a další státy Balkánu. Kancléřský aspirant tak měl za sebou viditelný úspěch, jehož 

dopady pocítila rakouská společnost, pro kterou byla migrace jedním z nejpalčivějších 

problémů, především kvůli ekonomické variantě tohoto fenoménu. Pro Rakušany nebylo 

toto téma cizí, dobře jej znali z podání Stracheho FPÖ. Mnozí z nich se však nedokázali 

ztotožnit se stranou, která má jasnou fašistickou minulost, ke které se váží časté a vysoce 

medializované skandály i jejích čelních představitelů. Samotný Strache pak platil za velice 

vokálně výrazného bojovníka proti migraci, kterému ale přece jen chyběl onen hmatatelný 

úspěch. Oproti němu vystoupil Sebastian Kurz, který prezentoval migraci jako něco, proti 

čemu sice FPÖ verbálně brojí, ale tam to víceméně končí. Zatímco za FPÖ mluví pouze slova, 

Kurz za sebe nechá promlouvat činy. 161 

Není tedy divu, že předvolební kampaň ÖVP v roce 2017 byla právě migrací do určité míry 

definována. Toto zaměření kampaně přispělo i k tomu, že po volbách ÖVP vstoupila do 

koaliční vlády právě s FPÖ. Kurz v podstatě nabídl FPÖ možnost obhájit své radikální postoje 

pro jednou v praxi. Trochu nepředvídatelně se ale tak uvěznil v pasti koaliční smlouvy, která 

obsahovala klauzuli o slušnosti. Neshody mezi koaličními partnery tak neměly být propírány 

na veřejnosti. To však Kurzovi znemožnilo distancovat se od excesů představitelů FPÖ. 

Skandály FPÖ stály i u pádu první Kurzovy vlády – aféra Ibiza-gate, během které vyplynulo na 

povrch, že se vicekancléř Strache pokoušel dohazovat státní zakázky ruským oligarchům, 

 
161 Austria: The Successful Populist | RUSI. RUSI | Royal United Services Institute [online]. Dostupné z: 
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vyvolala vládní krizi a vyvolání prvního úspěšného hlasování o nedůvěře vládě v historii 

moderního Rakouska. Kurzova ÖVP však z předčasných voleb vyšla posilněna. Kancléř se tak 

zbavil i problematického ministra vnitra Herberta Kickla z FPÖ, který byl trnem v Kurzově oku 

kvůli zneužívání výhod svého úřadu pro své osobní účely. 162 

Poslední stranou, proti které se musel Sebastian Kurz v roce 2017 ostře vymezit, byla ta 

domovská. Ať již chtěl nebo ne, ÖVP byla stejně jako SPÖ svázána s širokými koaličními 

kabinety a bujícím klientelismem. Aby přinesl do rakouské politiky skutečnou změnu, musel 

ÖVP proměnit od základů. Kromě výše zmíněné změny politického stylu i ideologického 

prolidového zaměření, doznala pod Kurzovým vedením ÖVP i brandových změn. Nový 

předseda nahradil tradiční stranické logo, identifikační barvou tzv. nové ÖVP se stala 

tyrkysová namísto typické černé. Sama strana poté na svých propagačních materiálech 

uváděla i odlišný název – Kandidátka Sebastiana Kurze – Nová ÖVP. Jak již bylo zmíněno, 

identita samotné partaje byla během volebního klání dost upozaděna, Kurz prezentoval 

především sám sebe. Při tom notně využíval i výhody svého věku. Symbolicky se tak mohl 

vymezit proti zbytku členské základny. Po čas kampaně se obklopil mladým týmem, 

skládajícím se z expertů na politický marketing, jehož členové často vystupovali po Kurzově 

boku na shromážděních s voliči. Pro zvýšení popularity mezi ženami zavedl v ÖVP nový 

systém genderově vyvážených kandidátních listin, jejichž struktura byla uspořádání zipově – 

pravidelně se na kandidátkách tedy střídali muži a ženy. Kombinací všech těchto faktorů se 

nadějnému politikovi podařilo upoutat pozornost na sebe, smýt ze sebe veškeré hříchy 

dosavadní ÖVP, což se ukázalo jako klíč k úspěchu. Energická kampaň se vyplatila a Kurz se 

v roce 2017 stal nejmladším premiérem v celé Evropě. Změna politického prostředí byla 

dokonána. 163 

Kurz bývá někdy nazýván „politickým chameleonem“, což mimo jiné dokázal po předčasných 

volbách v roce 2019. Ty znamenaly desetiprocentní ztrátu pro FPÖ a naopak veleúspěšný 

návrat strany Zelení – Zelená alternativa (GRÜNEN) do lavic Národní rady. Novým 

vicekancléřem se stal předseda GRÜNEN Werner Kogler. Tento formát ponechává Kurzovi 

 
162 LÖFFLER, Marion (2020). Populist attraction: the symbolic uses of masculinities in the Austrian general 
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možnost navázat na to, co se mu osvědčilo již předtím – ÖVP zůstane hlasem pravicové 

politiky s nacionalistickým podtextem i nadále. O toto téma se navíc už nemusí přetahovat se 

svým koaličním partnerem. Díky koalici s GRÜNEN však může své obzory rozšířit i na 

ekologickou problematiku, jež má v Rakousku tradičně silnou odezvu. O tom svědčí i první 

deklarovaný cíl nové vlády – dosáhnout uhlíkově neutrálního Rakouska již do roku 2030, tedy 

celých 20 let před deadlinem, se kterým počítá program New Green Deal nové Evropské 

komise. Tato problematika bude bezpochyby dominantou vládní činnosti GRÜNEN. Pokud 

však jejich aktivity budou úspěšné, bylo by bláhové se domnívat, že Kurz nepřidá důraz na 

zelená témata do svého repertoáru. Spojenectví s GRÜNEN nad to slibuje méně výbušné 

koaliční vztahy, jelikož postrádá prvek medializovaných skandálů FPÖ. Dá se tedy očekávat, 

že mladý kancléř Kurz si díky němu dokáže nasbírat výrazné plusové body ke svojí rostoucí 

popularitě. 164 

4.7 Slovensko: příběh ne tak obyčejného člověka 

Po evropských volbách v roce 2019 se poslanecký klub EPP rozrostl o jednoho zástupce 

slovenského politického hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Tento politický 

subjekt vyměnil členství v konzervativní euroskeptické frakci ECR za pozici bližší pravicovému 

středu evropské politiky. OĽaNO je však na ideologické ose obtížné zařadit vzhledem ke 

specifické stranické struktuře, která souvisí i s politickou vizí jeho doposud jediného 

předsedy – současného slovenského premiéra Igora Matoviče.  

Igor Matovič vstoupil do slovenské politiky již v roce 2010. Tehdy se svými čtyřmi kolegy 

kandidoval na kandidátce neolibertariánské strany Svoboda a solidarita (SaS), přičemž 

všichni čtyři kandidáti poslanecký mandát získali. Protože byli de facto součástí poslaneckého 

klubu SaS, stali se i součástí pravicové vládní koalice Ivety Radičové. Již v té době se však 

Matovič stal konstantním bolehlavem předsedy SaS Richarda Sulíka. Matovič bývá na 

slovenské politické scéně považován za neřízenou střelu, tuto pověst naplňoval už 

v počátcích své politické kariéry. Sulík se tak často musel potýkat s jeho opakovanými výpady 

vůči straně, na jejíž kandidátce se probojoval do slovenské Národní rady, ale i s neposlušností 

čtyř poslanců při hlasování o zákonech. Matovič a jeho úzký kruh spojenců utvořili blok, který 
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se velice často protivil veřejné prezentaci SaS a vůči jejím návrhům se navíc stavěl do hlasité 

opozice. Časté vnitrostranické roztržky tak nakonec vyvrcholily před předčasnými volbami 

v roce 2012, vyvolanými koaličním pučem iniciovaným právě Sulíkem a Matovičem, kdy 

Matovič zaregistroval své vlastní politické hnutí OĽaNO. Jeho základem se stali oni čtyři 

bývalí poslanci SaS, k nimž byli rekrutováni další kandidáti a veřejně známé osobnosti, které 

byly vyhodnoceny jako ty s vysokým morálním kreditem. Často se jednalo o bojovníky proti 

korupci a podobně orientované persony. 165 

To, že Matovič zvolil pro svou politickou platformu podobu politického hnutí, jistě není 

náhoda. Volba formátu souvisí i s ideologickou nerozhodností, která se pro OĽaNO stala 

typickou. Samotný Matovič zatvrzele odmítá pokusy o škatulkování OĽaNO v rámci pravolevé 

ideologické osy. Jeho vizí je vytvoření nadstranické politické síly, která sdružuje kandidáty 

s rozličnými světonázory, což z hnutí činí unikátní a pružné těleso, které se neuzavírá ve své 

vlastní ideologické identitě. Žádný člen ani kandidát za OĽaNO není svazován stranickou 

poslušností, může v Národní radě hlasovat dle svého přesvědčení, z čehož vyplývá i potenciál 

hnutí jako rezervoáru odborníků na problematiku jednotlivých ministerských rezortů. 

Obecně ale převládá názor, a to i na základě frakční příslušnosti v Evropském parlamentu, že 

OĽaNO lze ideologicky řadit k evropské konzervativní tradici. K následování těchto ideálů se 

hlásí i samotné hnutí na svých internetových stránkách, kde výslovně zmiňuje právě 

evropskou křesťanskou tradici, model tradiční rodiny a propaguje např. zvýšený důraz na 

výuku k vlastenectví a národní hrdosti na veřejných školách. Toto tvrzení podporují navíc i 

návrhy zákonů, které předkládali poslanci OĽaNO v sociální oblasti, zejména návrhu na 

zpřísnění protipotratové legislativy, či odmítání manželských svazků mezi homosexuálními 

páry. Těžiště politického profilu OĽaNO však bývá tradičně spojováno s jiným tématem. 166 

Stejně tak název politického hnutí nebyl zvolen náhodně. Přesně totiž vystihuje, na koho se 

Matovičova rétorika zaměřuje především. OĽaNO usiluje stát se skutečným reprezentantem 

hlasu slovenského lidu, tedy obyčejných, neprivilegovaných lidí, kteří trpí pod 

zkorumpovanou a byrokratickou vládou politických elit, které neprojevují ani náznak vůle po 

změně. Status quo, ve kterém je slovenská společnost zabředlá, jim vyhovuje, protože ho 

 
165 KALTWASSER, Cristóbal R., et al. The Oxford Handbook of Populism. Oxford University Press, 2019. 
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vlastní silou vytvořili k obrazu svému. Takový svět podléhá jejich pravidlům a mají v něm 

prostor dělat si v podstatě, co chtějí. Matovič ale rozhodně nepochází z poměrů slovenské 

střední třídy – jedná se o úspěšného podnikatele a mediálního magnáta, vlastníka 

vydavatelství RegionPRESS. Tuto společnost sice Matovič při vstupu do politiky převedl na 

manželku, přesto nelze zpochybnit, že mu značně pomohla k zviditelnění na slovenské 

politické scéně. RegionPRESS totiž vydává volně šířené reklamní týdeníky na území celého 

Slovenska, kterých Igor Matovič často využíval pro umístění vlastní inzerce. I přes tento 

zdánlivý handicap se politikovi podařilo obyčejnému lidu osvojit naprosto klíčové téma 

OĽaNO – boj proti korupci politických elit. 167 

Protikorupční zaměření se stalo naprosto klíčovou složkou identity hnutí OĽaNO. 

V předčasných volbách v roce 2012 se opět k moci dostala sociálnědemokratická vláda 

vedená stranou SMER-SD Roberta Fica. Staronový slovenský premiér se téměř okamžitě stal 

středobodem Matovičova zájmu, který teď už z pozice třetí nejsilnější strany v parlamentu, 

začal kritizovat vládu i poslance, kteří ji podporovali. Řada korupčních skandálů, z nichž 

nejtřaskavější se ukázala tzv. kauza Gorila, odhalující korupční a klientelistické vazby 

nejsilnějších slovenských politických stran, mu navíc pomáhala se na pravidelné bázi proti 

těmto politikům, v čele s premiérem Ficem a ministrem vnitra Robertem Kaliňákem, 

vymezovat. Symbolického vrcholu dosáhla tato Matovičova politická linie po vraždě 

investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové v roce 2018, která 

odhalila, že korupce vládních politiků nesahá pouze do sféry businessu, ale až 

k organizovanému zločinu slovenské i zahraniční provenience. Tato kontroverze, 

podporovaná hlasitou Matovičovo kritikou, vedla k rezignaci Roberta Fica na post předsedy 

vlády, ve které jej nahradil přijatelnější kandidát Peter Pellegrini. O důležitosti protikorupční 

agendy pro identitu hnutí svědčí i obsáhlý seznam bývalých politiků a vysokých státních 

úředníků, jejichž korupční aféry OĽaNO odhalilo a donutilo je k rezignaci, který je uváděn na 

oficiálních webových stránkách hnutí. Vytrvalá a konzistentní kritika v tomto směru však byla 

pravděpodobně faktorem, proč slovenští voliči uvěřili, že Matovič dokáže opravdu 

 
167 A different kind of populism - An anti-corruption campaigner triumphs in Slovakia | Europe | The Economist. 
The Economist - World News, Politics, Economics, Business & Finance [online]. Copyright © The Economist 
Newspaper Limited [cit. 01.06.2020]. Dostupné z: https://www.economist.com/europe/2020/03/05/an-anti-
corruption-campaigner-triumphs-in-slovakia 
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slovenskou politiku proměnit k lepšímu, k čemuž dostal mandát po parlamentních volbách 

v únoru 2020. 168 

Své prolidové zaměření prezentuje hnutí OĽaNO různými způsoby. Již na kandidátce SaS 

prosadil Igor Matovič specifickou taktiku, spočívající v povaze voleb jako všelidového 

hlasování o oblibě stávajících politiků. Předseda hnutí ani stávající poslanci tudíž nikdy 

nekandidují z předních příček kandidátních listin, jak je to běžné u politických stran, které 

naopak tato místa přednostně obsazují osvědčenými politickými matadory. Kandidátky 

OĽaNO jsou koncipovány opačnou logikou – přední místa zaujímají třeba výrazné tváře hnutí, 

ale takové, jejichž minulost není spojena s kariérou v poslaneckých lavicích. Samotní poslanci 

se pak kupí na posledních místech kandidátek, přičemž úplně poslední místo zaujímá sám 

Matovič. Je tak na voličích, aby prostřednictvím preferenčních hlasů vykroužkovali stávající 

politiky na přední příčky kandidátních listin. Tím dochází k potvrzení jejich popularity. Za 

jeden z pilířů politiky OĽaNO lze celkově považovat důraz na prvky přímé demokracie. Podle 

Matoviče by lidé měli dostat co nejvíce prostoru, aby mohli rozhodovat o směřování vládní 

politiky. Tuto myšlenku dovedlo hnutí ke kritizované podobě „referenda“, představené před 

volbami v roce 2020. Na webových stránkách OĽaNO byla totiž zveřejněna anketa, ve které 

registrovaní uživatelé mohli hlasovat o tom, jaké problémy považují za nejpalčivější. Na 

základě výsledků ankety bylo vybráno 11 tezí, které obdržely nejvíce hlasů, a na těch pak 

marketingový tým vystavěl předvolební program i základní kostru celé kampaně. Kritici 

upozorňovali na značnou schematičnost takového postupu, konkurenční strany byly 

podrážděny, protože investovaly spoustu času, úsilí i odborné expertizy, aby předložily 

voličům důmyslné a propracované řešení na jejich potíže. Matovič se svojí anketou však strhl 

mediální pozornost nevídaným způsobem, nemluvě o pozitivní odezvě, které se mu dostalo 

od samotných hlasujících. Některé z předložených návrhů však byly značně kontroverzní – 

hnutí se v nich například zavazovalo k předložení zákona, který garantuje onkologickým 

pacientům operaci do 14 dnů od určení diagnózy, či protikorupční legislativy, která 

 
168 Sme Obyčajní ľudia - OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - Na 
strane obyčajných ľudí [online]. Copyright © 2020 obycajniludia.sk [cit. 01.06.2020]. Dostupné z: 
https://www.obycajniludia.sk/sme-obycajni-ludia/ 
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předpokládala odměňování ohlašovatelů korupce polovinou částky nabízeného úplatku. 169 

170 

Zmíněná anketa jen potvrdila to, co všichni už věděli – že předseda OĽaNO má nebývalý cit 

pro uzurpaci mediální pozornosti. Dosahuje toho vyhroceným exhibicionismem a svá 

názorová tvrzení propojuje s virálními happeningy, o kterých se ve společnosti mluví. 

V kombinaci s přístupnou a nekomplikovanou rétorikou, kterou aplikuje na viditelné a 

hmatatelné problémy slovenské politiky, jde o úspěšnou populistickou strategii. Vzpomenout 

lze například dobu, kdy navštěvoval jednání Národní rady v tričku s nápisem „Fico chrání 

zloděje“, či virální videa, ve kterých upozorňuje na existenci tzv. schránkových firem (tedy 

takových, které mají nahlášené sídlo na adrese, kde ve skutečnosti žádná firma nesídlí) 

předních slovenských politiků před jejich vilami v daňových rájích jako je například Kypr. 

Probíraným momentem bylo také, když na zasedání Národní rady nasypal na hlavu poslance 

za SaS sadu injekčních stříkaček, čímž odkazoval na jeho přiznání k boji s drogovou závislostí. 

Tyto momenty vysloužily předsedovi OĽaNO titulky na předních stranách slovenských 

deníků, čímž maximalizovaly mediální viditelnost jak samotného Matoviče, tak jím vedeného 

hnutí. V rámci těchto aktivit se často dostával do ostrých názorových výměn zejména 

s politiky jako byl předseda SMER-SD Robert Fico nebo jeho koaliční partner Andrej Danko 

z SNS, tedy v obou případech právě politiky, proti kterým byla celá Matovičova politická 

taktika směřována primárně. 171 172 

V únoru 2020 Matovič a jeho hnutí nahradili na vládních postech politiky, proti kterým se 

vymezovali po celou dobu své existence. Ze široké koalice byl vyloučen právě jen sesazený 

SMER-SD a extrémně pravicově nacionalistická strana Mariána Kotleby. OĽaNO tak vládne po 

boku SaS, krajně pravicového uskupení Jsme rodina (SR) a středopravicové strany založené 

 
169 Neúnavný dříč i útočný populista. Kdo je muž, který porazil Fica – Deník N. Deník N - Nezávislý český deník 
[online]. Copyright © N Media a.s. [cit. 01.06.2020]. Dostupné z: https://denikn.cz/302582/neunavny-dric-i-
utocny-populista-kdo-je-muz-ktery-zrejme-porazi-fica/ 
170 KŘTÍNOVÁ, Andrea. Politická strana OĽANO jako příklad populistické strany [online]. 2013 [cit. 2020-02-22]. 
ODKAZ? 

 
171 Rozhodni to! - OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Rozhodni to! - OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
[online]. Copyright © 2020 [cit. 01.06.2020]. Dostupné z: https://rozhodni.obycajniludia.sk/ 
172 Kdo je Igor Matovič a co slovenské politice prozatím přinesl? | E15.cz. E15.cz - Byznys, politika, ekonomika, 
finance, události [online]. Copyright © 2001 [cit. 01.06.2020]. Dostupné z: https://www.e15.cz/the-student-
times/kdo-je-igor-matovic-a-co-slovenske-politice-prozatim-prinesl-1367288 
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bývalým slovenským prezidentem Andrejem Kiskou Za lidi (ZĹ). Jestli má OĽaNO potenciál 

stát se skutečně státotvornou silou, která je schopna pročistit slovenskou politiku od 

nekalých praktik, se ukáže časem. Prozatím je však jisté, že část své mobilizační strategie 

ztratila právě vstupem do slovenské vlády. Ti, které tak urputně hnutí kritizovalo, již nejsou 

tak mediálně vděčným terčem. Nad to, vzhledem ke své názorové minulosti bude s největší 

pravděpodobností každý prohřešek OĽaNO či Igora Matoviče posuzován s přihlédnutím 

k této názorové linii. Pokud se OĽaNO zpronevěří v očích veřejnosti, hrozí vysoké riziko, že 

slovenská společnost propadne do ještě hlubší atmosféry beznaděje a politické apatie, než 

která ji ovládá teď.  

4.8 Nizozemsko: evangelický euroskepticismus 

Mezi další členské strany EPP, které zcela nesdílí pohled vedení frakce na proces evropské 

integrace, lze zařadit i nizozemskou Křesťanskou unii (CU), která se stala členem frakce po 

posledních evropských volbách, kdy tímto krokem vyjádřila svůj nesouhlas se vstupem 

pravicově populistického, protiimigračního a libertariánského Fóra pro demokracii (FvD) 

Thierryho Baudeta. 173 

Jedná se o politickou stranu konfesního charakteru, která maximalizuje svůj elektorát 

primárně mezi nizozemskými evangelíky žijícími v poměrně striktně lokálně vymezené oblasti 

v centrálním Nizozemsku. Její výhrady vůči Evropské unii však vykazují znaky pouze lehkého 

euroskepticismu a myšlenku jednotné Evropy jako takovou nezavrhuje. 174 

5 Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D) 

S&D je v současném Evropském parlamentu druhou nejsilnější frakcí z hlediska počtu 

poslaneckých mandátů, přičemž tuto pozici zastává již od voleb v roce 1999. Společně 

s lidoveckou a liberálně-centristickou frakcí patří mezi hlavní propagátory prohlubující se 

evropské integrace a vytváří jistý ideologický protipól k EPP. S&D je frakcí, která sdružuje 

národní politické strany sociálně demokratické a středolevé orientace, které jsou ve většině 

 
173 BENAKIS, Theodoros. ECR flirts with far-right. In: EUROPEAN INTEREST [online]. European Interest Media, 
Emmanouil Benaki 8, Athens – Greece. June 25, 2019 20:55. [cit. 01.07.2020]. Dostupné z: 
https://www.europeaninterest.eu/article/ecr-flirts-far-right/ 
174 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 
2005. ISBN 80-7367-038-0 
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případů členy evropské Strany evropských socialistů (PES). Historie skupiny se datuje do roku 

1953, což ji staví do pozice druhé nejstarší poslanecké frakce v Evropském parlamentu.  

5.1 Historické formování současné S&D 

Současný název hlavní středolevé frakce Evropského parlamentu reflektuje podobný proces, 

kterým si ve své historii museli projít i evropští lidovci, a to rozšíření svého ideologického 

profilu s ohledem na nové členské národní strany s cílem maximalizace počtu obsazených 

mandátů v Evropském parlamentu. Situace se stala neudržitelnou zejména s ohledem na 

volební období mezi lety 2004 až 2009, kdy S&D usilovala o rozšíření řad svých zákonodárců 

o poslance z italské Demokratické strany (PD). To úzce souvisí s profilem italské politické 

scény, která se vyznačuje velice výrazným koaličním stylem politiky. Jak PD, tak její pravicový 

protějšek FI, byly v této době stále dominantními a vůdčími součástmi dvou ideologicky 

protichůdných volebních koalic, které zahrnují množství menších koaličních partnerů. To 

v podstatě znamená, že ideologické ukotvení těchto politických stran se pohybuje v plné šíři 

od levicových subjektů až po ty, které jsou orientovány spíše středově a liberálně. Koaliční 

partneři PD, která během tohoto volebního období nebyla členem PES, tak nejsou vázáni 

zachovávat příslušnost k též poslanecké frakci jako vůdčí síla celé koalice. 175 

Otevření socialistické skupiny i více středovým subjektům se pak v jejím názvu projevilo 

výslovným zakotvením demokratické orientace celé skupiny. Tím byly umlčeny i kritické 

hlasy samotných europoslanců PD, kteří opakovaně prohlašovali, že svou politickou orientaci 

nepovažují za socialistickou. Byla to ale právě PD, která se v pozdějších letech stala určitým 

maskotem populismu, který je v případě členských stran S&D velice ojedinělý a výrazně 

specifický. Můžeme konstatovat, že tito populisté zřídka využívají euroskeptického apelu a 

nadto se velice často jedná o pouhé menšinové frakce ve velkých sociálnědemokratických 

stranách či pouze o výrazné politické lídry, kteří začali využívat populistickou rétoriku v rámci 

politického boje. Populismus v S&D má tedy spíše podobu stylu, kterým je politika 

 
175 REHBAUM, Dominik. Progressive Alliance of Socialists and Democrats/Party of Eurepean Socialists. In: Bridge 
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prezentována, než, že by se přímo jednalo o stěžejní rys celého ideologického profilu a 

programatiky jednotlivých členů této poslanecké frakce. 176 

5.2 Ideová východiska S&D 

Politické postoje S&D se zakládají na principech lidské svobody, rovnosti, solidarity, ochrany 

menšin a spravedlnosti. Vzhledem k sociálně demokratickému zaměření skupiny jsou za 

stěžejní politická témata považována ochrana a prohlubování systému sociálně tržního a k 

životnímu prostředí šetrného hospodářství, problematika zaměstnanosti a rovného přístupu 

k pracovním pozicím v rámci Evropské unie a sociální spravedlnost. Od propuknutí finanční 

krize v roce 2009 považuje S&D za své hlavní poslání boj s nezaměstnaností na evropské 

úrovni, což je podle sociálních demokratů základní problém, který musí být vyřešen, aby 

znovu vzrostla důvěra občanů v evropské instituce i integrační projekt jako takový.177 

5.3 Itálie: zázračné dítě a vyhaslá naděje socialismu 

Zlom v nastaveném politickém kurzu přišel v momentě, kdy se předsedou PD stal bývalý 

florentský starosta Matteo Renzi. Období jeho předsednictví hlavní levicové strany v italské 

politice bylo do velké míry ovlivněno populistickou tradicí, která je právě pro Itálii typická a 

kvůli které bývá nazývána také kolébkou evropského populismu. Renzi přijal za vlastní vysoce 

personalizovaný a machistický styl politické rétoriky, která byla Italům blízká již z dob 

politického působení premiéra Silvia Berlusconiho, ale i jiných populistických lídrů, 

především Umberta Bossiho z Ligy severu (LN) nebo představitele italského levicového 

populismu Antonia di Pietra a jeho politické strany Itálie hodnot (IdV). 178 

Renziho administrativa tohoto apelu využila především k popularizaci vlastního politického 

programu v podobě reformního balíčku, který sliboval výrazné ekonomické změny, které by 

zlepšily život obyčejných Italů v krizí zmítané italské ekonomice. Renzi tak dosáhl postavení 

nejoblíbenějšího politika v zemi s vysokou důvěrou italské veřejnosti. Pomalá realizace či 

neochota k plnění předvolebních slibů měly za následek úpadek této popularity. Klesající 

 
176 Who we are | Socialists & Democrats. Home | Socialists & Democrats [online]. Copyright ©2018 Socialists 
[cit. 01.06.2020]. Dostupné z: https://www.socialistsanddemocrats.eu/who-we-are 
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důvěra veřejnosti v Mattea Renziho vyvrcholila v podobě ústavního referenda, kterým Renzi 

usiloval o reformu bikamerálního systému v italském parlamentu, která měla odebrat 

vybrané pravomoci Senátu a posílit Poslaneckou sněmovnu. Všeobecné referendum se stalo 

spíše fórem o samotném předsedovi vlády, který v něm utrpěl zásadní porážku, když se proti 

jeho záměru vyslovilo více než 60 procent oprávněných voličů. Renzi ihned poté oznámil 

svou rezignaci z funkce předsedy italské vlády i z vedení PD. 179 

Nutno dodat, že Renziho politický styl nikdy nebyl spojený s euroskeptickou rétorikou a 

během jeho vlády byla Itálie Evropskou unií považována za významného spojence pro celý 

projekt evropské integrace. Renzi si však nadále udržel pozici významného politika PD, 

kterého následovala početná část členské základny. Tato skupina se nazývala renziani, a 

v souladu s názory svého vůdce zastávala v rámci PD spíše centristicky a liberálně 

orientovaný směr. Stěžejní pro ni byla témata, která vynesla Renziho do čela PD, tedy větší 

flexibilita pracovního trhu, rozsáhlé škrty ve financování veřejného sektoru či rozpuštění 

profesních asociací. Renzi byl v Itálii považován za následovatele třetí cesty socialismu po 

vzoru britského labouristického předsedy vlády Tonyho Blaira. Renziani v rámci PD 

představovali reformní křídlo, které otevřeně kritizovalo každý příklon vedení strany 

k levicovější politice. To bylo obzvláště patrné v Renziho kritice jeho předchůdce v pozici 

předsedy PD Pier Luigiho Bersaniho, a později po zvolení Nicoly Zingaretti do předsednické 

funkce. Zingaretti usiluje o revitalizaci PD jako skutečného ztělesnění 

sociálnědemokratického směru politiky, proti čemuž se Renziho loajalisté hlasitě ohrazovali. 

180 

Ve světle této opozice se dlouho očekávalo, že se Renzi pokusí představit nový politický 

projekt, který bude v podstatě jeho osobní stranou podobnou pravicovým formacím FI a PdL 

Silvia Berlusconiho. Po pádu populistické vlády LN a M5S v září 2019 se ještě Renzi stal 

hlavním zastáncem vytvoření koalice mezi PD a M5S, v čele s nestranickým premiérem 

Contem. Vedení PD nakonec na tento scénář přistoupilo. V září 2019 ale Renzi oznámil 

založení nové sociálně liberální politické strany Italia Viva (IV), čímž potvrdil spekulace o jeho 
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politických ambicích. Renziho následovalo 24 zástupců PD v dolní komoře parlamentu a 12 

senátorů. Ty doplnila jedna poslankyně a tři senátoři z jiných zastupitelských frakcí, a 

umožnili tak vznik samostatné skupiny IV v obou komorách. Renzi se poměrně překvapivě 

vyslovil, že IV bude nadále podporovat nově vzniklou koaliční vládu, čímž se stal v evropské 

politice raritou, kdy split-off vládní strany i nadále podporuje její politický kurz. IV tak 

nepochybně usiluje o to stát se dominantní silou v italském politickém středu, ve kterém se 

v současnosti pohybují převážně politické strany pramalého významu. K tomu má IV 

dopomoci samotný Renzi jako populární a schopný politický stratég. 181 182 

Výstavba nové centristické formace počítá s tím, že bude schopna nalákat členy různých 

parlamentních frakcí, nejvíce ohrožena je přitom Renziho původní strana PD, ideologicky 

neukotvené M5S, ale i Berlusconiho FI, součást středopravicové koalice, ze které může 

liberalismus IV bezpochyby odloudit zastánce umírněnější politiky, kteří se obávají těsnější 

spolupráce FI s jejími radikálními partnery z LN a FdI. 183 

5.4 Rumunsko a Bulharsko: sociální demokracie s příměsí 

národovectví 

Hlavní představitelé levicově orientovaného populismu mezi sociálnědemokratickými 

stranami sdruženými ve frakci S&D pocházejí ze zemí bývalého Východního bloku. Za 

levicově populistickou můžeme označit například Bulharskou socialistickou stranu (BSP) nebo 

Sociálně demokratickou stranu (PSD), která je hlavní levicovou silou na politické scéně 

v Rumunsku.  

Obě tyto strany vykazují rysy lehkého euroskepticismu, který se v případě BSP projevil 

v otázce sankcí, které Evropská unie uvalila proti Rusku. V obou případech se jedná o 

nástupnické strany dřívějších komunistických politických stran, které prošly tzv. 

 
181 Matteo Renzi’s triumphant return – POLITICO. European Politics, Policy, Government News - POLITICO 
[online]. Copyright © 2020 POLITICO SPRL [cit. 01.06.2020]. Dostupné z: 
https://www.politico.eu/article/matteo-renzi-italys-government-crisis-demolition-man-returns-to-the-fray/ 
182 Italia Viva: Renzi’s New Political Party. South EU Summit, The premium news portal for Southern Europe 
[online]. Copyright © 2020, All Rights Reserved. [cit. 01.06.2020]. Dostupné z: 
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https://southeusummit.com/europe/italy/italys-ex-pm-matteo-renzi-splits-from-centre-left-to-found-new-
centrist-party/ 



102 
 

sociáldemokratizací organizační struktury, která je formálně přiblížila k socialistické rodině 

politických stran. BSP i PSD byly ale během své historie zmítány mnohými skandály a 

korupčními kauzami jejich čelních představitelů. Zakladatel PSD Ion Iliescu v současnosti čelí 

obviněním za zločiny proti lidskosti a bývalý předseda vlády Liviu Dragnea byl v roce 2019 

odsouzen k trestu odnětí svobody na tři roky za zneužívání politického vlivu a podíl na 

vytvoření organizované zločinecké skupiny. PSD bývá spojována i s pokusy o ovládnutí 

mediálního prostředí v Rumunsku. Jako taková byla v minulosti PSD využívána jako snadný cíl 

pro antielitisticky zaměřené pravicové populisty, kteří se ohrazovali vůči korupčním 

skandálům jejích představitelů a odloučenosti od potřeb obyčejných Rumunů. Ochota PSD 

vstoupit s těmito subjekty do vládní koalice však nasvědčuje, že i sociálnědemokratická 

strana je ochotna část jejich agendy přebírat a profilovat se jako populistické těleso 

s levicovým apelem. Důvodem toho je i specifická historie balkánské země, která byla 

poznamenána diktaturním režimem generála Ceaucasca a kolapsem domácí ekonomiky 

nedlouho po jeho svržení. Ten se odehrál na pozadí reforem prováděných pravicově 

orientovanými vládami, z čehož pramení současná nedůvěra v politickou pravici a popularita 

PSD i navzdory rozsáhlým korupčním skandálům jejích nejvýraznějších představitelů. 184 185 

Rozlišování pravice a levice v balkánském regionu navíc nelze slučovat s obdobným dělením 

v podmínkách západní Evropy – sociální demokracie v Rumunsku tak do jisté míry přebírá 

konzervativní nacionalistickou rétoriku typickou pro krajní pravici, v jejímž rámci se vymezuje 

například proti LBGT komunitě, obhajuje primární postavení rodiny jako základního 

stavebního kamene státu a velice často využívá ve své propagaci národní rétoriku a symboly 

odkazující na významné okamžiky z historie Rumunska, čímž klade velký důraz na pocit 

patriotství. Po propuknutí finanční krize navíc propojily tento konzervativní apel s levicovou 

politikou líbivých ekonomických reforem, v jejichž rámci se PSD ostře vymezila jako strana, 

která rozhodně nebude v zemi zavádět úsporná opatření, která by negativně ovlivnila 

ekonomickou situaci rumunských občanů. I tyto důvody přispěly k drtivému vítězství PSD 

v parlamentních volbách v roce 2016, ve světle Dragnova odsouzení ale preference strany 

 
184 PAVASOVIC TROST, Tamara, BRENTIN, Dario. Populism from Below in the Balkans. Contemporary 
Southeastern Europe, 2016. 3. 1-16. 
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před dalším volebním kláním upadají ve prospěch liberálně konzervativní 

křesťanskodemokratické Národně liberální strany (PNL). 186 187 

5.5 Slovensko: ráj sociálnědemokratického pragmatismu 

Podobnou situaci můžeme vysledovat i u dalšího člena poslanecké frakce S&D ze Slovenska –  

strany Směr – sociální demokracie (SMER-SD). Tuto slovenskou odnož sociální demokracie 

založil roku 1999 bývalý ministerský předseda Robert Fico a během své dvacetileté historie 

prošla strana pozoruhodným ideologickým vývojem, během nějž vždy vyčníval jako 

dominantní prvek politický pragmatismus.  

Fico původně svou stranu prezentoval jako nadstranické těleso a vyhýbal se jejímu zařazení 

na pravolevé ose politického spektra. Později se vedení strany přihlásilo i změnou oficiálního 

názvu k tzv. politice třetí cesty, čímž strana deklarovala své ukotvení v rámci politického 

středu. O dva roky později v roce 2005 ale strana změnila název na ten, který užívá 

v současnosti, a oficiálně se tak přihlásila k sociálnědemokratické rodině politických stran. 

V téže době získala i čekatelský status u celoevropské sociálnědemokratické PES. Po 

volebním vítězství v roce 2006 se ale naplno projevil Ficův pragmatismus motivovaný 

udržením moci i za cenu ideologicky rozporuplných politických partnerství. V této době se 

jeho strana SMER-SD přiklonila k evidentnímu levicovému nacionalismu, který byl patrný 

v projevech jejích reprezentantů, symbolice i prioritách koaličního vládnutí. SMER-SD 

vstoupil do vládní koalice se dvěma kontroverzními populisticky a pronárodně orientovanými 

partnery – krajně pravicovou konzervativní Slovenskou národní stranou (SNS) pod vedením 

Jána Sloty a sociálně konzervativní centristickou Lidovou stranou – Hnutím za demokratické 

Slovensko (L’S – HZDS) bývalého předsedy vlády Vladimíra Mečiara. 188 189 

 
186 KRASTEVA, Anna. The Post-Communist Rise of National Populism: Bulgarian Paradoxes, 2016. 10.1057/978-
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for the world [oline]. December 12, 2016 [cit. 01.07.2020]. Dostupné z: 
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/romania-social-democratic-anomaly-in-eastern-
europe/ 
188 MESEŽNIKOV, Grigorij, Gyárfášová, Olga (eds), National Populism in Slovakia. Bratislava: Institure For Public 
Affairs, 2008. 
189 DEEGAN-KRAUSE, Kevin.  Populism, democracy, and nationalism in Slovakia. Cambridge University Press, 
2012. 10.1017/CBO9781139152365.010. 
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Nacionalismus obou těchto politických stran se však projevoval zcela odlišně – zatímco SNS 

se ostře vymezovala proti etnickým a náboženským menšinám, přičemž hlavním cílem byli 

etničtí Maďaři žijící především na jihu Slovenska, Mečiarův patriotistický apel se zakládal 

spíše na politických a ekonomických otázkách spojených s rozdělením Československa a 

následnou ekonomickou transformací a s tím spojenou rozsáhlou privatizací státních 

podniků. SMER-SD bylo vyčítáno především spojení s národoveckou SNS, což mělo za 

následek i pozastavení žádosti o členství v PES. Spojení s těmito stranami však Ficovi poskytlo 

dostatečnou podporu veřejnosti i mocenské postavení k tomu, aby mohl provádět vlastní 

levicovou politiku především v oblasti ekonomiky, a koaličním partnerům zasahoval do jejich 

agendy minimálně. Proti excesům SNS, která byla často kritizována za projevy rasismu a 

diskriminaci národnostních menšin, se ohrazoval zpravidla pouze tehdy, kdy se kritika vůči 

představitelům SNS obrátila proti celé vládě. V těch momentech se Fico od činů SNS 

distancoval a veřejně je odsoudil, čímž si nadále zachovával mediální obraz neproblémové a 

efektivní součásti vládní koalice. 190 191 

Nacionalisticky orientovaná rétorika, kterou Fico pragmaticky převzal od svých partnerů, 

však v profilu SMER-SD zůstala i nadále a bezpochyby přispěla k přílivu hlasů nejen od 

zastánců levicových názorů, ale i národně smýšlejících občanů Slovenska bez vyhraněnějšího 

názoru na socioekonomické otázky. Po propuknutí migrační krize se slovenské krajně 

pravicové politické strany zaměřily na protiimigrantskou agendu. Tento příklon byl patrný 

v případě SNS, ale zejména u novějších politických subjektů Kotleba – Lidová strana Naše 

Slovensko (L’SNS) nebo o pět let později Jsme rodina (SR). SMER-SD brzy začlenil podobná 

témata do svého politického programu taktéž, na rozdíl od výše zmíněných stran se ale 

vyvaroval euroskeptického vyznění, čímž si zachoval postavení dominantní proevropské 

politické síly na Slovensku. 192 
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<https://theses.cz/id/wmswqn/>. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická. Vedoucí 
práce Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.. 
191 MESEŽNIKOV, Grigorij, GYÁRFÁŠOVÁ, Olga (eds), National Populism in Slovakia. Bratislava: Institue For 
Public Affairs, 2008. 
192 BRADOVÁ, Klára.  Národní populismus Roberta Fica} [online]. Plzeň, 2014 [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: 
<https://theses.cz/id/wmswqn/>. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická. Vedoucí 
práce Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D. 



105 
 

To Ficovi nebránilo vstoupit po volbách v roce 2016 opět do koalice s SNS, tentokrát pod 

vedením Andreje Danka, která ale ve světle působení krajně pravicové extremistické formace 

Mariana Kotleby na slovenské politické scéně již nebyla podrobena tak intenzivní veřejné 

kritice. Uzavřením koaliční dohody se stranou Most-Híd a jejím předsedou Bélou Bugárem, 

která se zaměřuje na ochranu práv a postavení maďarské menšiny na Slovensku, byl navíc 

naoko zažehnán spor mezi nacionalistickou SNS a zástupci Maďarů, a celý Ficův kabinet se 

tak mohl zaměřit na boj proti skutečnému vnějšímu nepříteli – migrantům z muslimských 

zemí.  193 

5.6 Velká Británie: úsvit marxismu na pozadí brexitu 

Žádnou ze dvou velkých dominantních politických stran ve Westminsteru nelze vzhledem 

k jejich více než staleté tradici a šíři členské základny označit a priori jako čistě populistické 

těleso. V konkrétním případě Labouristické strany (LAB) můžeme maximálně mluvit o 

populistickém politickém stylu jejích konkrétních představitelů. Slovo populismus ale nikdy 

nebylo ve spojitosti s labouristy skloňováno tolikrát, jako když stranu řídil z předsednického 

křesla Jeremy Corbyn.  

Bývalý labouristický předák pochází z obyčejných poměrů, je synem učitelky matematiky a 

elektrikáře. Když v roce 2015 převzal po volební porážce otěže po Edu Milibandovi, stalo se 

tomu navzdory jeho neoblíbenosti mezi členy vedení LAB a jejich zástupci ve Westminsteru. 

Kandidáti na předsedu LAB musejí pro svou nominaci získat podporu minimálně jedné 

čtvrtiny poslanců strany v Dolní sněmovně britského parlamentu a původním motivem za 

schválením Corbyna jako kandidáta bylo jen rozprostřít hlasy mezi více kandidátů. Corbyn se 

ale během předvolební kampaně vyprofiloval jako kandidát, který, ač bez podpory 

vrcholných představitelů LAB, je velice oblíbený mezi řadovými členy strany v regionálních 

organizacích. To zapříčinilo Corbynovo drtivé vítězství v předsednických volbách, kdy se mu 

podařilo získat 60 procent hlasů všech členů strany, přičemž druhý kandidát v pořadí získal 

s propastným odstupem pouze necelých 20 procent hlasů. Corbynovi zcela jistě pomohl jeho 

původ, pracovní historie v odborových organizacích a bezpochyby i specifický politický styl, 

který si během získávání stoupenců osvojil. Jeremy Corbyn exceloval v každodenním 
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kontaktu s obyčejnými občany, vykazoval porozumění pro jejich problémy a využíval 

jednoduchá, srozumitelná a úderná hesla. Jeho styl byl srovnatelný s vystupovaním Donalda 

Trumpa před zvolením prezidentem. Obsahově se ale spíše přibližoval Trumpovu 

protikandidátovi Berniemu Sandersovi a témata sdílel s nejvýraznějšími proponenty 

evropského levicového populismu řeckou Syrizou (SYR) nebo španělskými Unidas Podemos 

(UP). 194 

Během jeho předsednictví došlo k výrazné proměně politického kurzu LAB, kterou 

Corbynovo vedení prezentovalo jako návrat doleva. Strana tak po více než 30 letech odmítla 

politiku tzv. Nové levice, kterou začal jako první zastávat Tony Blair, na kterého později 

navázali Gordon Brown i Ed Miliband. Z hlediska stranické ideologie to znamenalo odklon od 

centristického neoliberalismu k ideálům sociální demokracie a prosazování principů silného 

sociálního státu. Corbynovi se podařilo využít populistický apel proti elitám naplno ve vztahu 

k odpůrcům ve vlastní straně i vládnoucím konzervativcům. Je patrné, že zvolení Jeremyho 

Corbyna do čela strany zvýšilo zájem o členství ve straně, jejíž základna poprvé přesáhla 

hranici půl milionu členů. Corbynova levicově populistická politika přilákala i řadu nových 

voličů, LAB se stala stranou, která měla své podporovatele rovnoměrně rozloženy mezi všemi 

skupinami obyvatelstva a nemusela cílit na konkrétně vymezené voličské enklávy. 

Nejviditelněji se to projevilo u mladých voličů, ale také u zastánců klasického marxismu či 

pravověrných labouristů, kteří se cítili zhrzeni směrem, kterým se jejich strana začala ubírat 

po Blairově ideologické redefinici. 195 

Corbyn využil typického levicově populistického důrazu na socioekonomická témata a 

neuchýlil se k zatížení na nacionalistická témata, která jsou typická spíše pro pravicově 

populistická uskupení. Jeho politika byla motivována myšlenkou navrátit stát a vládu zpět 

řadovým občanům, protože služba jim je jejich prvotní a určující poslání. Dle nového 

stranického manifestu z roku 2017, silně ovlivněného corbynismem, se tohoto cíle má 

dosáhnout mimo jiné ukončením úsporných opatření, zaváděných pod vlivem neoliberální 

ekonomické orientace vládnoucí konzervativní administrativy, ale také rozsáhlým 

znárodněním strategických sektorů ovládaných v současné Británii soukromými osobami. To 
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by se mělo dotknout především železniční dopravy nebo poskytovatele poštovních služeb 

Royal Mail. Podle Corbynovy vize měla být značně rozšířena svoboda sdružování 

zaměstnanců v odborových organizacích, což mělo zaručit důslednější dodržování jejich 

sociálních práv. Proti ekonomickým elitám je zaměřeno i Corbynem propagované progresivní 

zdanění příjmů. Národní zdravotnický systém, financovaný převážně z poměrné části daňové 

zátěže obyvatelstva, by se měl přiblížit obyčejným lidem s kladením důrazu na rozhodování 

na lokální úrovni. Mnoho z těchto ambiciózních plánů ovšem prezentoval značně zkratkovitě, 

jednalo se spíše o symbolické „výkřiky“ v rozhovorech v médiích, za něž byl často kritizován 

především odborníky na ekonomiku i z řad LAB, kteří v jeho radikálně levicové rétorice 

spatřovali nebezpečí pro stabilitu ekonomiky celého Spojeného království.  196 197 

Dalším kontroverzním bodem Corbynova programu bylo paušální zrušení povinnosti platit 

školné na britských vysokých školách. Bývalý labouristický předseda byl znám jako zapálený 

aktivista, podporovatel práv LBGT komunity a zarputilý zastánce alternativních zdrojů 

energie a kritik jádra, především pak jaderného programu ztělesňovaného Tridentskou 

dohodou. Tyto postoje jsou plně v souladu s levicově populistickou politikou, která stojí na 

ideálech kolektivismu a solidarity oproti neoliberály prosazovanému individualismu a 

zásluhovosti. V otázkách migrační politiky Corbyn prosazuje rovný přístup, nezdráhá se 

upozorňovat na problémy, které mají migranti na svědomí, neuchyluje se ale k pro pravicové 

populisty typické personifikaci migranta jako veřejného nepřítele. Z původního zastánce 

volného pohybu osob se ale postupem času spíše jeho kritikem – proti migraci však 

neargumentoval tradičními nacionalistickými argumenty s důrazem na problematiku 

ohrožení bezpečnosti či neslučitelnosti s národní kulturou, ale upozorňováním na 

socioekonomické hrozby související především s politikou zaměstnanosti.  198 

Kritické hlasy se zaměřují na několikeré aspekty a proměny profilu LAB po čas jeho 

předsednictví. Zaprvé, tradiční zastánci neoliberální politiky označují Corbyna za marxistu a 
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komunistu, který chce znárodňovací vlnou zničit staletí přetrvávající britskou tradici 

kapitalismu, demokracie a principu svobody. Druhá skupina výhrad směřuje proti 

Corbynovým antisemitským výrokům, které učinil směrem ke spojenci Velké Británie, 

židovskému státu Izrael, který označil za rasistický útvar, jenž má na svědomí perzekuci 

původního obyvatelstva Palestiny a izraelských Arabů, jejichž lidská práva Netanjahuova 

administrativa vědomě porušuje. Tato prohlášení učinil bez srovnání se skutky autonomní 

vlády hnutí Hamas v palestinské oblasti. Corbyn tak vytvořil ve své straně pocit tolerance 

antisemitismu a brzy poté se začala objevovat další protižidovsky zaměřená prohlášení 

labouristů. Situace vygradovala až v zahájení policejního vyšetřování, které má v LAB odhalit 

potenciální antisemitské radikální skupiny. Kritici upozorňují, že o jejich existenci Corbyn 

věděl a rozhodl se je vědomě přehlížet či dokonce skrytě podporovat. 199 

Názorové soky si Jeremy Corbyn získal i mezi severoirskými unionisty kvůli svému názoru na 

sjednocení Severního Irska s velkým Irskem. Nejvíce je však kritizován za nezvládnutí role 

hlavního opozičního vůdce při parlamentních vyjednáváních o brexitu. Během těch se LAB 

dopouštěla neustálých postojových změn, kdy z pozice zarputilého zastánce odchodu Velké 

Británie z Evropské unie konstantně blokovala kroky konzervativní premiérky Theresy 

Mayové, aniž by představila jakoukoliv životaschopnou alternativu. Postupem času se i tato 

názorová ukotvenost vytratila a následně se Corbynova strana stala propagátorem myšlenky 

druhého všeobecného referenda, ve kterém by se občané měli vyslovit, zda většina i nadále 

souhlasí s odchodem ostrovního státu ze svazku evropských zemí. 200 

Tato pochybení, završená neúspěchem v předčasných parlamentních volbách v prosinci 

2019, vedla ke Corbynově rezignaci. V průběhu celého roku 2019 dosahovala jeho popularita 

v průzkumech veřejného mínění rekordně nízkých hodnot a stagnovala pod hranicí 20 

procent občanů, kteří mají v Corbyna důvěru. Ukazuje se, že síla levicového populismu 

Jeremyho Corbyna se pravděpodobně vždy zakládala na národních otázkách, které politika 

staví blízko obyčejným lidem. Brexit sice poškodil především kredibilitu vládnoucích 
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konzervativců, ale Corbynova neschopnost zaujmout pevné stanovisko se podepsala i na 

volebních preferencích LAB. V době, kdy jej v předsednickém křesle LAB nahradil umírněný 

sociální demokrat Keir Starmer, už jen zlomek Britů vyjadřoval přesvědčení, že Jeremy 

Corbyn je tou pravou osobou, která má na to úspěšně finalizovat odchod Británie z Evropské 

unie.  

5.7 Kypr: strana pro levý i pravý střed 

Z dalších členů socialistické frakce S&D, kteří mají ideologicky blízko k levicovému populismu, 

jmenujme ještě například kyperskou Demokratickou stranu (DIKO). Jde o centristickou, 

ideologicky ne zcela vyhraněnou formaci, převážně národně liberální orientace, jejíž 

programové priority i elektorát reprezentují středopravou i středolevou část kyperské 

společnosti. Při tvorbě vládních koalic často figuruje jako mladší partner obou dominantních 

parlamentních stran. Tato strana je jednou z těch, která není a ani neusiluje o členství v PES, 

a její přítomnost v S&D je toliko projevem ideologického rozšíření frakce o členy mimo 

socialistickou provenienci. 201 

6 Obnova Evropy (RE) 

RE je nová poslanecká skupina v Evropském parlamentu, která byla utvořena po posledních 

evropských volbách v roce 2019.  

6.1 Historické formování současné RE 

Ideologicky navazuje na Alianci liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) působící 

v zákonodárném sboru pod různými jmény již od roku 1952. Sdružují se v ní národní politické 

strany konzervativně i sociálně liberální orientace, které kladou zvýšený důraz na lidskou 

svobodu a ekonomicky usilují o vytvoření volného trhu, oproštěného od státních zásahů do 

ekonomiky. Druhou větev členské základny skupiny tvoří centristické demokratické subjekty 

sdružené v Evropské demokratické straně (EDP) vedené francouzským Demokratickým 

hnutím (MoDem) Francoise Bayroua. 202 

 
201 European Election Database (EED). NSD - Norsk senter for forskningsdata [online]. Copyright © NSD [cit. 
01.06.2020]. Dostupné z: https://nsd.no/european_election_database/country/cyprus/parties.html 
202 HAASTRUP, Toni, et al. A Dictionary of the European Union. Routledge, 2020. 
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Hlavním motivem centristů k intenzivnější spolupráci s liberály byly přitom obavy ze sílícího 

euroskepticismu v lidovecké a socialistické frakci. Liberálové platili vždy za jedny z klíčových 

aktérů a popularizátorů projektu evropské integrace i utváření jednotného evropského trhu. 

Silně proevropské zaměření této poslanecké frakce je po přeměně ALDE v RE ještě výraznější, 

zejména ve světle spojenectví ALDE s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a 

jeho stranou Republika na pochodu (REM). Po svém zvolení se Macron stal jedním z hlavních 

obhájců prohlubující se evropské spolupráce a začal se ostře vymezovat proti 

euroskeptickým názorům a pravicovému nacionalisticky zaměřenému populismu. RE se díky 

tomuto spojenectví podařilo posílit z hlediska nových členských stran i v počtu držených 

poslaneckých mandátů. Macronova politika dále přispěla i ke konsolidaci liberální skupiny 

jako dominantního uskupení proevropsky laděné politiky a zastánce reforem v duchu 

evropského federalismu. 203 

O hostilním postoji liberální frakce RE k politickým subjektům, které vyznávají ideály 

nacionalismu, populismu či euroskepticismu, svědčí i fakt, že během volebního období 

osmého Evropského parlamentu opakovaně odmítla žádost o vstup, kterou jejímu 

sekretariátu adresovalo italské protestní Hnutí pěti hvězd (M5S). To s centristickými 

populistickými subjekty ve frakci RE sdílí četné podobnosti, mimo jiné proklamovanou 

povahu ideologicky i organizačně volného politického hnutí přesahujícího pravolevé politické 

spektrum, odvozování vlastní politické legitimity z potřeb a požadavků obyčejného italského 

lidu či zaměření na boj proti korupci politických elit a vzkvétající byrokracii. 204 205 

Na rozdíl od výše zmíněných aktérů bylo však po většinu dobu existence M5S její působení 

spojeno s postoji tvrdého euroskepticismu, kritice nesmyslných evropských legislativních 

opatření a voláním po vystoupení Itálie z eurozóny i Evropské unie, které zastával především 

původní lídr, populární televizní komik Beppe Grillo. I přes to, že jej v čele hnutí nahradil 

umírněnější Luigi Di Maio, nezměnilo to názor vedení liberální frakce, proč nepřijímat M5S 

do svých řad. M5S tak během osmého parlamentu setrvalo v rozpadající se euroskeptické 

 
203 Emmanuel Macron’s three ways to renew Europe | World Economic Forum. [online]. Copyright © 2020 
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204 EU liberals refuse to unite with Italy Five Star Eurosceptics - BBC News. BBC - Homepage [online]. Copyright 
© 2020 BBC. [cit. 02.06.2020]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-europe-38558366 
205 SCHMIDT, VIVIEN A. EUROPE'S CRISIS OF LEGITIMACY: Governing by Rules and Ruling by Numbers in the 
Eurozone. OXFORD UNIV Press, 2020. 
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frakci Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD) a po jejím kolapsu ve volbách roku 2019 

zůstává bez poslanecké příslušnosti. Kromě RE hnutí odmítly i poslanecké kluby EPP a G/EFA. 

Snaze o umírněnou rétoriku v případě M5S rozhodně nepomohlo koaliční spojení s krajně 

pravicovou a protiimigrační Ligou a jejím vůdcem Matteem Salvinim. Během svého působení 

ve vládě se však M5S dostalo do čela více socioekonomicky orientovaných rezortů, což 

vyústilo k přijetí spíše levicových ideologických pozic. To je patrné i v rozhodnutí vstoupit do 

vlády se sociálnědemokratickou PD poté, co se Liga rozhodla opustit vládní koaliční aranžmá. 

206 

Po odchodu Grilla z čela strany a vládní zkušenosti se ze strany navíc začal čím dál více 

vytrácet euroskeptický apel, což by do budoucna mohlo zlepšit vyjednávací pozici M5S při 

hledání nového evropského domova. Jak ale dokazuje odmítnutí ze strany RE, existují jisté 

principy, které liberálové nejsou ochotni opustit i za předpokladu ztráty hlasů nejpočetnější 

stranické parlamentní delegace některého z členských států. Vymezení se proti populistům a 

euroskeptikům se proto v případě RE dá považovat za alfu omegu jejího politického 

programu. 207  

6.2 Ideová východiska RE 

RE se výslovně vymezuje proti dosavadní dominanci lidovců a socialistů na evropské úrovni a 

stylizuje se do role ústředního představitele nového směru unijní politiky. Chce se zaměřit na 

taková témata jako je ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj nebo posilování 

procesu liberalizace na vnitřním jednotném trhu. Za sjednocující hodnoty všech členů RE pak 

považuje individuální odpovědnost a rovnost příležitostí. RE upozorňuje na sílící 

nacionalismus v mnoha evropských zemích a varuje před jeho transformací v ideologii 

deformující principy moderního právního státu bez respektu k právům národnostních, 

etnických i náboženských menšin. 208 
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Skupina jako taková je pak z toho důvodu prosta zástupců populistických a euroskeptických 

subjektů klasického střihu, avšak navzdory tomu se v jejích řadách setkáme s národními 

stranami, které bývají považovány za stoupence neoliberálního populismu. Tato středová 

varianta populistické politiky staví především na své ideologické nevyhraněnosti v rámci 

pravolevého politického spektra. To je i v souladu s Macronovo rétorikou, dle níž je dělení na 

pravici a levici v dnešní době bezpředmětné. Jeho REM pak představuje typický příklad 

takového big tentového uskupení, které čerpá z ideálů obou pólů ideologického spektra. Pro 

neoliberální populisty je však rezolutní opozice k přihlášení se k jakékoliv ideologické rodině 

do jisté míry omluvou, díky které mohou pragmaticky využívat aktuální náladu ve společnosti 

a efektivně vyplňovat místa uvolněná proměnami politické mapy uzurpací ústředních 

politických témat bez rizika kritiky, že se strana vzdaluje vlastní proklamované ideologii. 

V souladu s těmito tendencemi je i odmítání konceptu politických stran jako stěžejních 

aktérů politického života, přičemž neoliberální populisté většinou staví organizaci své členské 

základny na půdorysu politických hnutí. 209 210 

Tento formát jim umožňuje přijmout za vlastní relativně široké spektrum názorů čerpajících 

z ideálů levice i pravice, a zároveň jim pomáhá profilovat se jako odpůrci přebujelé stranické i 

státní byrokracie, což vede až k vymezení se proti politické korupci, která sužuje vrcholná 

patra politiky, a z níž obviňují tradiční politické strany. Kritika stávající politické elity se tak 

stala klíčovým momentem, na kterém se tento specifický populismus dokázal etablovat jako 

klíčový hráč v národních politikách. Jak je patrné z příkladů dvou hlavních proponentů 

neoliberálního populismu v poslanecké frakci RE, vstup podobně zaměřených subjektů do 

politické soutěže má potenciál zapříčinit kolaps dosavadního formátu politiky v členských 

zemích. V České republice dovršil kolaps politického prostředí založeného na dvou 

ideologických pólech, tradičně reprezentovaných dominantními politickými stranami 

pocházejícími z pravého i levého středu, zatímco ve Španělsku byl jedním z hlavních důvodů 
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eroze dosavadního systému vládnutí, který by se s nadsázkou dal označit za jakýsi 

bipartismus s výhradami. 211 

Stranou členských stran RE se tento trend naplno projevil i v Itálii, kde jej můžeme považovat 

za zásadní průlom do koaličního formátu politiky uplatňovaného pravicovými i levicovými 

subjekty. Konkrétní kroky všech tří výše zmíněných politických subjektů však často naráží na 

kritiku a nesouhlas mateřské frakce RE. Avšak s přihlédnutím k jejich popularitě mezi voliči a 

rychlosti, kterou se dokázaly v zavedených systémech politických stran etablovat, není do 

budoucna vyloučena užší forma spolupráce, která by mohla směřovat až k vytvoření vlastní 

skupiny na půdě Evropského parlamentu za předpokladu sbližování ideologických východisek 

jejích potencionálních členů. 212 

6.3 Španělsko: ideologické manévrování „španělského Macrona“ 

Politické prostředí ve Španělsku bylo od konce fašistické vojenské diktatury generála 

Francisca Franca specifické silným bipartijním charakterem. V čele země se pravidelně 

střídaly vlády, jejichž středobodem byla buď Španělská socialistická dělnická strana (PSOE) 

nebo nynější středopravicová Lidová strana (PP). Nejednalo se však o nezpochybnitelný 

systém dvou politických stran, jelikož ve většině případů byla každá z nich odkázána na 

podporu menších politických formací se zastoupením v Generálních kortesech. 213 

Tyto politické strany měly však jasný ideologický profil, který přímo souvisí s charakterem 

Španělska jako království se silným důrazem na rozsáhlou autonomii specifických regionů, 

zejména Katalánska a Baskicka. Existence těchto regionalistických formací je pak vymezena 

právě hranicemi konkrétního regionu, kvůli čemuž podobné strany nikdy nemohou 

dosáhnout postavení dominantních politických sil na půdě celošpanělského parlamentu. 

Jejich relevance se však naplno projevovala v situacích, kdy PP ani PSOE nedokázaly samy o 

sobě dosáhnout parlamentní většiny. Vzhledem k jejich neschopnosti i nezájmu 

(motivovaného hlavním tématem jejich politického programu na celostátní úrovni – 
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secesionismu) stát se ústřední silou španělské vládní koalice, zůstával politický systém 

v rukou PP a PSOE. Tento formát ale prošel dekonstrukcí ve světle čím dál častějších 

korupčních skandálů představitelů obou dominantních stran, završenou propuknutím 

světové finanční a navazující migrační krize v roce 2009 s kulminací v roce 2015. 214 

Ekonomika Španělského království byla společně s Řeckem a Itálií zasažena velmi tvrdě, což 

vedlo tápající vládnoucí elity k přijetí politiky úsporných opatření, která se však nesetkala 

s podporou široké veřejnosti. Španělé se tak začali přiklánět k nově konstituovaným 

politickým alternativám, které využily selhání mainstreamových stran při řešení krize 

k maximalizaci podpory mezi voliči. Tyto populistické subjekty, pocházející z různých koutů 

politického spektra, značně proměnily formát stranické soutěže na národní úrovni, kde 

v současnosti najdeme pět aktérů, kteří v průzkumech veřejného mínění vykazují voličskou 

přízeň přesahující hranici deseti procentních bodů. Tímto způsobem se ve Španělsku podařilo 

etablovat levicovým, středovým i pravicovým populistům. 215 

Na rozdíl od krajně levicových stoupenců klasického marxismu sdružených v široké koalici 

Unidas Podemos (UP), kteří těžili z raketového nárůstu preferencí během vrcholící krize 

v roce 2014 (skok z 0 na 15 procentních bodů během jednoho měsíce), odvozuje centristické 

liberální hnutí Ciudadanos (C’s) svou existenci od původních kořenů v regionální politice 

v Katalánsku. C’s vstoupili do katalánské politiky v roce 2009 pod vedením mladého 

barcelonského právníka a doposud jediného předsedy strany Alberta Rivery. Již od počátku 

své existence se profilovali především jako strana vymezující se proti katalánské vládě 

vedené Jordim Pujolem, který byl vyšetřován jako podezřelý v rozsáhlých korupčních 

kauzách. Boj proti politické korupci, nepotismu a klientelismu se stal ústředním tématem C’s, 

které po vstupu do celostátní politiky rozšířili i směrem k vrcholným představitelům PP a 

PSOE. C’s se prezentovali jako reprezentanti řadových občanů Katalánska, což se jim podařilo 

zužitkovat v rámci marketingové kampaně v obecních i regionálních volbách. První politická 

kampaň C’s se například zakládala na billboardech, na kterých byl zachycen nahý Rivera, čímž 

strana satiricky upozorňovala na to, že na rozdíl od jiných politických subjektů nemají jejich 
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představitelé co skrývat, a proto jsou tou pravou variantou, která je schopna vymýtit korupci 

z vrcholných pater politiky. 216 217 

V té době se hnutí Alberta Rivery profilovalo jako centristická síla pocházející z obyčejného 

lidu, kladoucí důraz na jeho každodenní potřeby a schopnost porozumět tomu, co řadový 

Španěl ve svém životě potřebuje. S tím souviselo programové odmítnutí jednotící ideologie, 

kdy se C’s sami označili za postmateriální a postnacionální politické hnutí, které ve svém 

ústředním dokumentu doslova zmiňuje, že vychází jak z myšlenek konzervativního a 

sociálního liberalismu, tak ze zásad sociálnědemokratického stylu politiky. Strana tak 

opanovala umístění v rámci širokého středu politického spektra s mírným vychýlením 

směrem doleva.  

Popularita C’s se brzy přenesla i na celostátní úroveň, kde v době vrcholící krize přerostla 

desetiprocentní hranici. Po zvolení Emmanuela Macrona ve Francii si média navíc začala 

všímat podobných osobnostních rysů i politického stylu obou lídrů a vzájemné ideologické 

blízkosti C’s a REM. O Riverovi se mluvilo jako o „španělském Macronovi“ a i francouzský 

prezident počítal s C’s jako logickým a vhodným partnerem jeho nové vize pro Evropu 

v rámci nové poslanecké frakce, kterou měl v plánu založit po nadcházejících volbách do 

Evropského parlamentu. Macronovy politické kroky jsou ovšem motivovány ideologicky, 

zatímco v Riverově případě se brzy ukázalo, že jeho politický styl i ideologická orientace je 

spíše poháněna důmyslným pragmatismem. 218 219 

Ukotvení C’s v celostátní španělské politice proběhlo v rámci krize ohledně katalánského 

referenda o nezávislosti regionu v roce 2017. Obě tradiční španělské politické strany se 

přitom dopustily pochybení, které C’s poskytlo prostor pro vymezení se proti nim. Levicová 

 
216BAIRD, Kate Shea. The naked truth about Ciudadanos, Spain’s counter-revolutionaries. In: opedDemocracy 
[online]. April 5, 2015 [cit. 02.06.2020]. Dostupné z: https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-
it/naked-truth-about-ciudadanos-spains-counterrevolutionaries/ 
217 The meaning of Ciudadanos – POLITICO. European Politics, Policy, Government News - POLITICO [online]. 
Copyright © 2020 POLITICO SPRL [cit. 02.06.2020]. Dostupné z: https://www.politico.eu/article/the-meaning-
of-ciudadanos-spain-general-elections-albert-rivera/ 
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Copyright © [cit. 02.06.2020]. Dostupné z: 
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PSOE, která je považována za tradičního zastánce co nejširší autonomie jednotlivých 

španělských regionů, tápala a nebyla schopna zaujmout razantní stanovisko k tomu, jak řešit 

nastalou situaci. Vládní PP se proti separatistům rétoricky ostře vymezila obratem ke 

španělskému nacionalismu a kladením důrazu na nezpochybnitelnou jednotu království, což 

vedlo až k povolání armády, kterou byly protesty násilně potlačeny. Výsledky referenda byly 

s odkazem na jeho neústavnost prohlášeny za neplatné a proti hlavním představitelům 

separatistického hnutí bylo zahájeno trestní stíhání. Neschopnost PSOE a agresivita PP 

poskytly C’s možnost k ideologickému posunu doprava a umístit se v pravém středu 

prostřednictvím umírněně pravicové rétoriky v opozici proti PP. Příklon Alberta Rivery a C’s 

směrem k politické pravici pokračoval i po propuknutí korupčního skandálu dlouholetého 

předsedy PP a premiéra Mariana Rajoye, který skončil jeho rezignací a pádem pravicové 

vlády. 220 221 

V rozporu se svým původním antikorupčním zaměřením se ale zástupci C’s v Generálních 

kortesech nepřidali na stranu těch, kdo vyslovili Rajoyově vládě nedůvěru. S podporou UP ji 

nahradila menšinová vláda PSOE vedená Pedrem Sanchézem. PP začala ztrácet podporu ve 

veřejných průzkumech, což bylo signálem C’s, že má volnou cestu k zaujetí pozice na 

pravicové straně politického spektra, kde usilovala o hegemonní postavení nového lídra 

španělské pravicové politiky. Ze stranického manifestu byly odstraněny zmínky o ideálech 

sociální demokracie a zástupci C’s v Generálních kortesech začali fungovat společně 

s poslanci za PP jako primární opozice Sanchézově socialistické vládě. Po andaluských 

parlamentních volbách v prosinci 2018 se na španělské politické scéně etablovala krajně 

pravicová nacionalistická strana Vox (VOX), která své postavení relevantní politické síly 

potvrdila i v předčasných volbách do Generálních kortesů v roce 2019. 222 223 
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https://www.forbes.com/sites/anagarciavaldivia/2019/06/19/ciudadanos-spanish-liberal-party-alliance-with-
far-right-provokes-macrons-government-rejection/#665c82b11958 
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Po odstoupení Mariana Rajoye z pozice předsedy PP navíc tato středopravicová strana pod 

vedením nového lídra Pabla Casada přejala výrazné prvky nacionalistické rétoriky a prošla 

určitou radikalizací. C’s, kteří měli již zkušenosti s nacionalisticky orientovanou politikou 

z katalánského parlamentu, kde mimo jiné hlasovali pro zákaz nošení burek na veřejnosti, 

reagovali obdobným způsobem a společně s PP začali utvářet strategická partnerství 

s protiimigrační stranou na lokální a regionální úrovni. Ochota těchto stran ke spolupráci 

s krajně pravicovými konzervativci, se kterými hlasují v důležitých otázkách ve shodě i na 

půdě španělského parlamentu, svědčí o transformaci nového pravicového opozičního bloku, 

jehož etablováním došlo k prolomení pomyslného cordon sanitaire okolo zastánců krajně 

pravicových myšlenek a ideologií, který ve španělské společnosti přetrvával s ohledem na 

historickou zkušenost s frankistickou diktaturou. 224 225 

Pravicový moment C’s se zdá být tímto dovršen, což neuniklo pozornosti frakce RE a 

Emmanuela Macrona, kteří Riverův úsudek v této otázce zpochybnili a veřejně odsoudili i 

s ohledem na členství C’s v evropské skupině, která vznikla právě kvůli tomu, aby zabránila 

dalšímu šíření pravicového národního radikalismu v zemích Evropské unie. I přes výhrady 

vedení RE k některým politickým rozhodnutím je ale prozatím proevropské směřování C’s 

nezpochybnitelné. 226 

6.4 Česká republika: výhody a úskalí řízení státu jako firmy  

Složitější je situace v případě České republiky a tuzemského vládního hnutí ANO, které 

představuje z hlediska volebních procentních zisků nejsilnějšího člena skupiny RE na úrovni 

členského státu. V čele hnutí ANO stojí český miliardář a podnikatel Andrej Babiš, který jej 

založil v roce 2011 jako platformu pro vyjádření nespokojenosti občanů České republiky 

s politikou tradičních politických stran.  

 
224 Lessons from Ciudadanos: How liberal parties struggle to deal with the radical-right | EUROPP. LSE Blogs | 
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V souladu s principy populistického centrismu si ANO ponechává i během svého vládního 

angažmá oficiálně strukturu politického hnutí, které vytrvale odmítá jakékoliv pokusy o 

zařazení v rámci pravolevé ideologické osy. Vzhledem k ambivalentním politickým krokům 

Babišova hnutí bývá řazeno přímo do středu politického spektra. Hnutí ANO představuje také 

výrazný unikát mezi členskými zeměmi frakce RE v Evropském parlamentu, a to zejména 

s přihlédnutím k Babišovým euroskeptickým názorům na klíčová témata. V minulosti 

například opakovaně kritizoval EU za její přebujelý byrokratický aparát, přerozdělování 

zemědělských dotací, které znevýhodňuje české podnikatele a živnostníky, nebo odmítl 

těsnější integraci v oblasti rozpočtové a daňové politiky. Opakovaně též odmítá zavedení 

Eura v České republice, s tou výhradou, že národní ekonomika není na takovou změnu 

připravena. Pro politiku hnutí ANO je ale spíše typický ideologický oportunismus, a to 

v národních tématech i ve vztahu k Evropské unii. V první fázi existence se hnutí ANO 

profilovalo jako protikorupčně zaměřený subjekt, který kritizoval stávající politické elity 

z ignorování zájmů veřejnosti a prosazování vlastních mocenských zájmů, včetně zastírání 

vlastní korupce. Babiš také kritizoval rozrůstající se neefektivní byrokracii. 227 

Hlavní styčný bod pro vymezení se oproti stávajícím vládnoucím stranám však kupodivu 

našel v ohrazení se proti jejich nekompetenci a neschopnosti, když začal upozorňovat na 

nenaplněné volební sliby a předražené či nezvládnuté vládní projekty, například v oblasti 

dopravní infrastruktury. Tím se mu podařilo vytvořit prostor pro marketingové zužitkování 

vlastní profesní historie jako schopného manažera, zvyklého na řízení rozsáhlých projektů 

v rámci svého vlastního zemědělského holdingu Agrofert. Předvolební kampaň hnutí ANO se 

tak zaměřila na ideu manažerského řízení státu a Babiš z pozice člověka znalého 

podnikatelského prostředí zacílil především na pravicově orientované voliče. Po pádu vlády 

Petra Nečase z Občanské demokratické strany (ODS) - po skandálu se zneužíváním 

vojenského zpravodajství a četnými historickými kauzami souvisejícími s napojením na tzv. 

regionální kmotry – se dosavadní hegemon pravicové politiky v České republice ocitl v krizi, 

která poznamenala i menší koaliční partnery ODS, konzervativně liberální TOP 09 a 

lidoveckou Křesťanskodemokratickou unii – Československou stranu lidovou (KDU-ČSL). 
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Hnutí ANO zacílilo na tuto skupinu voličů a nabídlo jim alternativu k jejich dosavadním 

preferencím. S tím souviselo i přijetí euroskeptické rétoriky, v jejímž rámci Babiš odmítnul 

jakékoliv kroky k přijetí společné evropské měny euro, vyjadřoval nesouhlas s prohlubující se 

evropskou integrací a zásadně odmítal vizi federalizace Evropy. 228 229 

Po volbách v roce 2013 však tuto rétoriku zmírnil, přičemž přijetí eura podmínil stabilizací 

domácí ekonomiky. Pro nadcházející volby do Evropského parlamentu v roce se mu do čela 

kandidátní listiny podařilo získat bývalého eurokomisaře Pavla Teličku, což symbolizovalo 

bezpodmínečnou orientaci Babišova hnutí na budoucnost České republiky v rámci Evropské 

unie. Po výhře v eurovolbách se hnutí ANO stalo členem liberální frakce ALDE, která 

v Evropském parlamentu ztělesňovala nejsilněji proevropsky orientovanou poslaneckou 

skupinu. Hnutí ANO se ale již po prvním volebním úspěchu v parlamentních volbách muselo 

potýkat s údělem populistických stran, které se stanou součástí struktur politických elit, na 

jejichž kritice byl jejich původní protestní charakter založen. Angažmá v kabinetu vedeném 

Českou stranou sociálně demokratickou (ČSSD) postavilo hnutí ANO přesně do této role. 

Babišovi se ale přesto podařilo antagonistickou rétoriku protichůdných zájmů lidu a 

mocenského centra zachovat. Babiš se i z pozice místopředsedy vlády a ministra financí 

stylizoval do role mluvčího zájmů obyčejných a pracovitých lidí, čehož dosahoval kritikou 

opozice, ale především hlavní sociálnědemokratické vládnoucí strany. Podařilo se mu tak 

vytvořit obraz sebe sama jako bojovníka, který se nebojí nepříteli lidu postavit čelem a 

bojovat za práva obyčejných občanů zevnitř. 230 231 

V této době se hnutí ANO odklonilo od své dosavadní spíše pravicové profilace a osvojilo si 

řadu prvků vládnutí specifických pro levicovou politiku, což se projevilo jak v jím 

navrhovaných vládních reformách (často v daňové oblasti), tak ve schopnosti prezentovat 

úspěchy ČSSD jako své vlastní. Přesto se hnutí ANO nevyhnulo pokusům o jeho implementaci 
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jako nedílné součásti politického establishmentu. Tato kritika pocházela zejména od nového 

protestního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), které se v té době objevilo na politické 

scéně. Hnutí ANO se ale i v případě tohoto hnutí podařilo absorbovat prvky jeho agendy 

zaměřené především na protiimigrační politiku v momentě, kdy se v české společnosti začaly 

projevovat nálady zaměřené proti přistěhovalcům z mimoevropských zemí, náboženskému 

islámu a odpor k Evropské unii, která migrační krizi nezvládla. Hnutí ANO se podařilo okleštit 

program SPD o ty nejradikálnější názory a Babiš sám sebe začal prezentovat jako nositele 

konstruktivního řešení problému migrantů v České republice. S tím nutně souvisela i 

znovuobnovená kritika Evropské unie. Babišovi se ovšem podařilo pochopit, že širší část 

české veřejnosti považuje Evropskou unii za jakýsi cizí prvek, se kterým se ve své každodenní 

realitě nedokážou ztotožnit, v důsledku čehož projevují Češi minimální zájem o evropské 

záležitosti, dokud nezačnou pronikat přímo do národní politiky. 232 

Hnutí ANO tak začalo být vnímáno jako lehce euroskeptické těleso v domácí politice, které si 

ale zachovalo naprostou kompatibilitu ve spolupráci s domácí evropskou frakcí, ve které 

nadále vystupuje jako plnohodnotný člen. Toho Babiš využil i v momentě, když musel čelit 

trestním vyšetřováním v souvislosti s jeho minulostí v čele holdingu Agrofert. I přes četné 

snahy se parlamentní opozici nikdy nepodařilo tuto kartu využít proti stávajícímu premiérovi. 

Babiš naopak naplno využil potenciálu populistických ekonomických reforem, které si mohl 

dovolit ve světle ekonomické konjunktury a poklesu nezaměstnanosti na rekordně nízké 

hodnoty. 233 

Rétorika hnutí ANO se po čas vyšetřování jejich předsedy evropským úřadem OLAF přesunula 

do defenzívy, Babiš vytrvale odrážel útoky domácí opozice obracením pozornosti na 

kontroverzní nedořešené kauzy předchozích vlád a podařilo se mu vykreslit vyšetřování 

evropskými orgány jako bezprecedentní útok na jeho osobu, jehož cílem je destabilizace 

politického prostředí České republiky, a tím ochromení fungování celého státu. Tato rétorika 

byla ale určena především pro domácí publikum. Poslanecká frakce ALDE, nyní RE, se navíc 

rozhodla Babišova prohlášení ignorovat a tehdejší předseda Guy Verhofstadt povětšinou 
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kontroverze hnutí ANO přecházel bez povšimnutí. ANO bylo i nadále na evropské úrovni plně 

spolupracujícím subjektem, zachovávajícím ideály liberálně orientované frakce. Tato loajalita 

přetrvává i během devátého složení Evropského parlamentu.234 

6.5 Slovinsko: populista s úsměvem 

O podobném úspěchu, jakého dosáhl Andrej Babiš se svým hnutím ANO v České republice, 

můžeme mluvit i v případě dalšího předsedy členské strany frakce RE. Marjan Šarec a jeho 

Kandidátka Marjana Šarece (LMŠ) je podobně ideologicky stěží zařaditelným subjektem, 

kterému se povedlo dovést jejího předsedu až do pozice předsedy vlády ve Slovinsku. 

Podobně jako v předchozím případě zde hrálo největší roli umístění strany do ideologického 

politického středu, díky kterému mohou tyto technokratické strany provádět klíčové 

politické úkony odpovídající levé i pravé části politického spektra. Tyto centristické formace 

se tím pádem neprotiví svému avizovanému přesvědčení, protože to spočívá na 

předpokladu, že správné je vždy to, co je prospěšné pro národ. Tím se otevřeně přiznávají ke 

svému populistickému charakteru bez opuštění vlastních ideologických pozic. Slovinský 

případ ale názorně dokazuje, že i taková politika má svá úskalí. Politici typu Marjana Šarece a 

Andreje Babiše směřují své politické ambice k ideálu efektivity, nevynikají však trpělivostí, 

kterou si nutná koaliční politika vyžaduje. V případě nastalých sporů s koaličními partnery 

mají pak tendenci volit únikové strategie, jež mají směřovat k posílení vlastní politické moci, 

zvýšení efektivity vládnutí a vyvarování se nutnosti přijímat kompromisy napříč politickým 

spektrem. 235 

LMŠ vstoupila na celoslovinskou politickou scénu několik měsíců před předčasnými volbami 

v roce 2018. Její hybnou silou byl bezpochyby zakladatel Marjan Šarec. Nepochybně jeho 

zásluhou se strana katapultovala hned v prvním průzkumu veřejného mínění na první příčku 

voličské popularity. Šarec byl oblíbeným kandidátem zejména mladých Slovinců, kteří mu 

byli ochotni odpustit absenci zkušeností s politikou na národní úrovni. Kandidáta znali jako 

oblíbeného rozhlasového a televizního moderátora a komika, který v pořadech slovinských 

veřejnoprávních médií trefně a vtipně komentoval politické dění. Navíc měl za sebou dvě 
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úspěšná volební období ve funkci starosty menšího alpského městečka Kamnik, kde do té 

doby spočívalo těžiště činnosti LMŠ. Svou atraktivitu nejen pro mladé generace však potvrdil 

již v prezidentském klání v roce 2017, kdy kandidoval proti stávajícímu prezidentovi Borutu 

Pahorovi. Šarec nejenže postoupil do druhého kola, ale podařilo se mu v něm dosáhnout 

velice těsného výsledku, kdy rozdíl mezi oběma kandidáty představoval pouhých 6 procent 

hlasů. Šarecovi se takového výsledku podařilo dosáhnout navzdory pochybovačným hlasům, 

že prezidentský úřad by neměl zastávat komediant. Šarec však kontroval, že hodlá funkci 

vykonávat se vší vážností. Přesto i po svém úspěchu v parlamentních volbách se předseda 

LMŠ nedokázal zbavit toho, jak je řadou Slovinců vnímán – že pouze hraje určitou roli, ať už 

prezidentského kandidáta, poslance, premiéra, bez toho, aby opravdu rozuměl všem 

aspektům politiky. Vzhledem k Šarecově profesní historii je však mistrem v předstírání, proto 

je schopen mnoho Slovinců touto iluzí ošálit. 236 237 

Prezidentská kampaň poskytla Šarecovi dostatečnou mediální pozornost i pocit sebevědomí, 

proto v roce 2018 oznámil, že LMŠ bude poprvé kandidovat ve slovinských parlamentních 

volbách. LMŠ představila programovou platformu, jež se dotýkala veškerých významných 

témat slovinské společnosti. Celkově byl program orientovaný velice liberálně – v sociální 

oblasti LMŠ propagovala toleranci homosexuality, liberalizaci potratové legislativy, usilovala 

o modernizaci zdravotního systému, a chtěla legalizovat marihuanu. LMŠ se nevyhýbala ani 

tradičně levicovým a zeleným tématům – za důležitou složku stranické identity strana 

považovala boj s klimatickými změnami, včetně podpory jaderné energie, symbolizované 

závazkem výstavby nových reaktorů v největší slovinské jaderné elektrárně Krško. Přislíbila 

též vlnu znárodnění klíčového a strategického průmyslu, aby nemohl být zneužit soukromými 

korporacemi. Terčem kritiky LMŠ se staly stávající politické elity, s nimiž chtěl Šarec bojovat 

prováděním rozsáhlých ústavních změn, které se měly dotknout legislativy, exekutivy i 

judikativy. Do volebního systému měly být promítnuty mechanismy, které by vedly ke 

stabilizaci vládních koalic – možnost preferenčního hlasování a zvýšená uzavírací klauzule na 

5 procent. Svůj typicky centristicky populistický charakter LMŠ navíc podtrhla proklamací, že 

se z principu nebrání spolupráci s jakýmkoliv politickým subjektem, dokud není 
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reprezentován osobnostmi, které jsou spojovány s korupčními či jinými skandály. Tím Šarec 

deklaroval svůj antielitistický postoj, ale též zájem o výkon reálné politiky na vládní úrovni. 

238 239 

LMŠ ve volbách dosáhla skvělého výsledku a skončila na druhém místě za nacionalistickou 

Slovinskou demokratickou stranou (SDS) premiéra Janeze Janši. SDS ale v té době sužovaly 

kontroverze, týkající se jejích rasistických a xenofobních postojů, proto nenašla u možných 

koaličních partnerů ochotu ke spolupráci. Nejsilnější strana tak proti své vůli odešla do 

opozice, zatímco LMŠ usedla v čele vládní koalice čítající šest politických subjektů různé 

ideologické orientace. Marjan Šarec se stal premiérem prvního menšinového kabinetu 

v moderní historii Slovinska, zahrnujícího liberály, křesťanské demokraty i poslance za stranu 

penzistů, který navíc musel spoléhat na externí podporu pěti krajně levicových poslanců. 

Brzy se ukázalo, že tato koalice není schopna držet pouze silou vůle a ústupků vůči dalším 

koaličním partnerům. Dohoda s levicovými poslanci navíc spočívala primárně v podpoře při 

hlasování o důvěře vznikající vládě, při hlasování o konkrétních zákonech se tito poslanci 

zavázali podpořit vládu jen v těch případech, kdy s návrhy ideologicky souhlasí. U těch, se 

kterými nesouhlasili, se měli zdržet hlasování. 240 

V těchto ztížených podmínkách se ukázalo, že prosadit jakoukoliv reformu je téměř nemožný 

úkol. Symbolickým hřebíčkem do rakve se koalici stal návrh zákona o doplňkových 

zdravotních službách, tzv. nadstandardech. Zatímco premiér Šarec a LMŠ navrhovali ukotvení 

poplatku za ně na částce, kterou by platil každý pacient se zájmem o tyto služby, koaliční 

sociální demokraté navrhli progresivní poplatek, který obhajovali na podkladě principu 

solidarity. Ostatní členové vládní koalice se s různými výhradami přiklonili k jedné z variant, 

celou debatu ale provázely vleklé a hlasité spory. Ještě před poslaneckým hlasováním o 

návrhu zákona oznámil ministr financí za LMŠ svou rezignaci, a nedlouho poté učinil stejný 

krok i premiér Šarec. Učinili tak v době příznivých výsledků LMŠ v předvolebních 

průzkumech. Oficiálně zaujali stanovisko, že stávající složení vládní koalice jim znemožňuje 
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vykonávat efektivní politiku v zájmu slovinského lidu. Analytici však v tomto kroku vidí cestu, 

jak se dopracovat k předčasným volbám, ve kterých by LMŠ pravděpodobně posílila svou 

pozici, což by vedlo ke stabilnější koalici s výrazně dominantním postavením LMŠ v jejím 

rámci. Šarec by pak nemusel každý svůj krok složitě konzultovat a obhajovat před 

vnitrokoaliční opozicí. V současnosti však Slovinsko stále k předčasným volbám nesměřuje. 

Šarece na postu předsedy vlády nahradil opět Janez Janša se svou SDS, čímž se k moci vrátila 

pravicová nacionalistická vláda, která má v mnoha ohledech naprosto protichůdnou agendu 

Šarecově LMŠ. Časem se ukáže, zda se touha po pohodlnějším vládnutí vyplatila, když 

veškeré snahy a reformy mohou rychle přijít vniveč. 241 242 

6.6 Nizozemsko: osvojování témat radikální pravice jako politická 

nutnost 

O náchylnosti politických uskupení centristické či liberální provenience k přejímání rozličných 

ideologických prvků z odlišných stran politického spektra svědčí i příklady za normálních 

okolností pevně ukotvených politických stran v rámci národní politiky. To platí například pro 

Lidovou stranu pro svobodu a demokracii (VVD), v jejímž čele stojí nizozemský premiér Mark 

Rutte.  

V podmínkách nizozemské politiky to souviselo s dlouholetou tradicí pilířového uspořádání 

společnosti pro nizozemské království typickou. Tzv. pilarizace se zjednodušeně řečeno 

projevovala stratifikací společnosti do pěti ideově odlišných skupin respektive pilířů, kolem 

kterých se soustřeďují různé veřejné instituce, jejichž představitelé jsou taktéž ideovými 

stoupenci onoho konkrétního společenského pilíře. Tyto instituce mohou být náboženské 

organizace, mediální domy, výzkumné instituce, ale i politické strany jako hlavní propagátoři 

zájmů jednotlivých skupin v nizozemské společnosti. Nizozemsko je tak rozčleněno na 

protestantský, katolický, humanistický, liberální a sociálnědemokratický tábor, přičemž 
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tradice ovlivňuje i strukturu témat, na které klasicky jednotlivé struktury kladou zvýšený 

důraz. Rutteho VVD je pak politickým představitelem nizozemských liberálů. 243 

Nežádoucím projevem, který je s touto pilířovou strukturou spojen, bylo časté přehlížení 

palčivých a pro řadové Nizozemce podstatných témat, které politické strany prostě odmítaly 

řešit. To se projevilo především v otázce migrační politiky, kterou většina Nizozemců uváděla 

za pro ně nejdůležitější politické téma. I přes to, že se situace ve velkých nizozemských 

městech, kde vznikaly čtvrti obývané pouze národnostními a etnickými menšinami, stávala 

neudržitelnou, vládnoucí strany nastavovaly druhou tvář. Tuto problematiku aktivoval 

zdařilým populistickým niche marketingem jako téma celonárodní politiky poprvé Pim 

Fortuyn, na kterého v podobném, a ještě radikálnějším duchu navázal Geert Wilders a jeho 

Strana pro svobodu (PVV) a nověji umírněněji libertariánské Fórum pro demokracii (FvD) 

Thierryho Baudeta. 244 

Případ Pima Fortuyna, který byl v rámci předvolební kampaně všemi tradičními stranami 

démonizován, skončil atentátem na jeho osobu náboženským fanatikem a odpůrcem nového 

stylu politiky, který v Nizozemsku představil. Četným výhrůžkám smrtí musí čelit i Wilders, 

který žije pod neustálým policejním dohledem. Mainstreamové strany však v důsledku 

úspěchu těchto krajně pravicových populistických subjektů musely přehodnotit své volební 

programy, což se projevilo především v případě Rutteho VVD. 245 

Ta se začala problematice přistěhovalství a ghettoizace v rámci své platformy věnovat a 

osvojila si více nacionálně zaměřenou rétoriku. Po prvním volebním úspěchu PVV s ní 

dokonce zahájila vyjednávání o koaliční spolupráci, v jejichž závěru se PVV zavázala k oficiální 

parlamentní podpoře nového Rutteho kabinetu. VVD si tak mohla osvojit některé pro liberály 

stravitelné body Wildersova programu před tím, než se koaliční ujednání nevyhnutelně 

rozpadlo. Rutte byl kvůli spolupráci s Wildersem kritizován vedením evropské frakce ALDE, 

jejíž představitelé nesouhlasili s legitimizací politické moci podobných autokratických a 

nesnášenlivých subjektů, která je v přímém rozporu s hlavními hodnotami liberální frakce na 
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půdě Evropského parlamentu. Ruttemu se díky začlenění prvků národně profilované rétoriky 

ale opakovaně podařilo zvýšit volební zisky VVD a udržet stranu u moci až do současnosti. 246 

247 

7 Zelení – Evropská svobodná aliance (G/EFA) 

Poslanecká skupina G/EFA je se 74 mandáty čtvrtou nejsilnější frakcí v  Evropském 

parlamentu. Tato skupina sdružuje v současnosti čtyři až pět evropských stran s odlišnou 

ideologickou identitou, které spojuje zejména dominance postmateriálních politických témat 

v jejich programatice. Jednotlivé národní členy G/EFA lze pak považovat za projev rozmrznutí 

stranických systémů v 70. letech, spojeného s konstituováním nové konfliktní linie 

materialismus – postmaterialismus. Ta se v případě jednotlivých komponentů G/EFA 

projevuje odlišně, v současnosti ale skupina platí za podporovatele myšlenky federální 

Evropy a jako taková je téměř prosta populistických a euroskeptických hlasů. 

Euroskepticismus lze ale do jisté míry považovat za prvek, který byl s působením zelených a 

regionalistických stran na půdě Evropského parlamentu neodmyslitelně spjat po celou dobu 

jejich přítomnosti a toliko vymizel až v novém století. U každého z ideových táborů v G/EFA 

zastoupených (s výjimkou federalistické eurostrany Volt Europa, která vznikla jako reakce na 

schválení brexitu), se však projevoval odlišně a specificky s přihlédnutím k cílům a postojům 

té které strany. 248 249 

7.1 Historické formování současné G/EFA 

První spojení zelených a regionalistických stran na evropské úrovni se datuje do roku 1984, 

kdy tyto subjekty utvořily v Evropském parlamentu poslaneckou skupinu Duha (The Rainbow 

Group). V té zaujímaly vedoucí postavení právě zelené strany, přičemž představitelé EFA 

obsadili pouze několik málo mandátů. Jejich řady doplňovaly i další menší strany evropské 
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levice, například nizozemští a italští radikálové, kteří se nepovažovali za socialisty ani 

komunisty. V souladu s tímto se skupina stala nositelem a zástupcem levicově orientované 

politiky, která ale klade důraz na jiná témata než dosavadní levicové frakce. Po eurovolbách 

v roce 1989 zelení maximalizovali svou voličskou základnu natolik, že splňovali podmínky pro 

vytvoření vlastní poslanecké frakce na půdě Evropského parlamentu. Regionalistická EFA 

zůstala součástí skupiny Duha, která se ale po vyloučení italské Ligy severu (LN) rozpadla a 

regionalisté brzy vstoupili do nové skupiny, v níž představovali vedoucí sílu evropští 

radikálové. Oba tábory zůstaly odděleny až do roku 1999, kdy ve volbách zaznamenali zelení 

svůj doposud nejlepší výsledek a ve spojení s deseti poslanci zvolenými za EFA utvářeli 

čtvrtou nejpočetnější skupinu v Evropském parlamentu po lidovcích, socialistech a liberálech. 

Na tomto základě byla založena frakce G/EFA, jejíž existence přetrvává dodnes.  250 

7.2 Ideologická východiska G/EFA 

Kostrou poslanecké frakce G/EFA je Evropská strana zelených (EGP). Její ideologické 

zaměření odráží hlavní programové priority zelené politiky, mezi které patří ochrana 

životního prostředí, odmítání jaderné energetiky, potravinová bezpečnost a ochrana lidského 

zdraví před geneticky modifikovanými potravinami.  

Zelení byli významným hráčem v debatách o změně klimatu a stáli u zrodu dohody o 

omezování emisí, kdy výrazně ovlivnili a iniciovali přijetí Kjótského protokolu. Zelená politika 

staví na ideálech spravedlnosti a úcty k základním lidským právům. V souladu s tímto 

principem je G/EFA silně kritická k tendencím omezování osobní svobody v některých 

členských státech. Je také zastáncem mírové politiky založené na ideálech pacifismu. 

Parlamentní reprezentace G/EFA usiluje o vytvoření takových podmínek pro život, ve kterých 

jsou samozřejmostí vysoké demokratické, sociální i ekologické standardy. Frakce se ostře 

vyhraňuje proti nárůstu nacionalismu a pravicovému populismu v Evropě, aktivně se hlásí 

k ochraně práv příslušníků rasových, národnostních i náboženských menšin. Těm podle 

frakce náleží nejen základní lidská práva, ale také práva související s občanstvím v některé 

z evropských zemí. Evropská unie by pak podle nich měla být hlavním propagátorem 

diverzity v oblasti kulturní i jazykové politiky. Zelená frakce je čelním představitelem 
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myšlenky, že směřování politiky na evropské úrovni by mělo být utvářeno ve spolupráci 

s odborníky na konkrétní problematiku, přičemž za samozřejmost považuje úzkou spolupráci 

s odbornými neziskovými organizacemi nebo odborovými organizacemi. Evropský model 

politiky zaměstnanosti zelení často kritizují kvůli nedostatečnému zakotvení genderové 

vyváženosti, přičemž usilují o zavedení zvláštních kvótových systémů určujících zastoupení 

žen. 251 

V dnešním Evropském parlamentu jsou zelení a regionalisté považování za věrné zastánce 

myšlenky evropského federalismu a procesu prohlubující se integrace. Výše nastíněné 

programové priority však nejsou nezbytnou součástí orientace evropského politického 

mainstreamu a frakce G/EFA také nebyla vždy ztělesněním oddání se proevropsky 

orientované politice. Zelené strany především ve skandinávských zemích byly dokonce 

v rámci přístupových debat výraznými hlasy proti vstupu jejich zemí do Evropské unie. Vztah 

G/EFA k Evropské unii je v jejich stranickém profilu vyjádřen požadavkem reorientace unijní 

politiky na více prosociální kurz se zaměřením na kulturní a environmentální témata. 

Dominantní politické síly v Evropském parlamentu totiž podle zelených kladou zvýšený důraz 

na ekonomický aspekt integrace, který je v rozporu s určujícími ideologickými postuláty 

zelené politiky. Z toho pramenil euroskepticismus zelené frakce viditelný především v 80. a 

90. letech minulého století. Zelení poslanci totiž vnesli do parlamentní debaty zcela nová 

témata, která zůstávala stranou zájmu vládnoucích stran. Ty na ně reagovaly spíše vlažně a 

nepřikládaly jim důležitost. Přesně to ale umožnilo zeleným stranám upevnit svoje postavení 

na evropské politické scéně. Nezájem velkých evropských frakcí o environmentální témata 

zelení využili k opanování volného prostoru a vokalizaci agendy, o kterou vykazoval zájem 

stále rostoucí počet Evropanů. Aktivistický politický styl zelených brzy způsobil, že se stali 

silou, kterou ostatní politické frakce nemohly nadále ignorovat. Ochota podpořit legislativní 

návrhy zelených byla pak předpokladem k otevřenějšímu přístupu zelených k evropské 

integraci a pozvolné opouštění euroskeptických pozic. Ústupky v oblasti ochrany klimatu 

nebo potravinové bezpečnosti tak zeleným pomohly nejen k rozeznání jejich politického 
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potenciálu v Evropském parlamentu, ale také k intenzivnějšímu začlenění environmentálního 

diskurzu do budoucího směřování evropské integrace. 252 253 

Vymezení se proti stávajícím elitám ale pokračovalo i nadále, když se v roce 1998 zeleným 

podařilo odhalit širokou korupční síť ve stávající Evropské komisi. Parlamentní nátlak zelené 

frakce spustil vyšetřování, které skončilo rezignací celé komise v roce 1999. Zelení byli i 

hlavními iniciátory protestních akcí proti předsedovi Evropské komise José Manuelu 

Barrosovi v roce 2009. Vedení G/EFA ale zpočátku tohoto století ovládli představitelé 

nezpochybnitelného proevropského zaměření, například Daniel Cohn-Bendit nebo Monica 

Frassoni. Frakce G/EFA podobnou taktiku zužitkovala i u jiných stranicky prozatím 

nevyužitých témat. Jde například o svobodu internetu a související témata kyberbezpečnosti 

a ochrany autorských práv. Zeleným se například povedlo ukončit legislativní proces u 

návrhu unijního nařízení o softwarových patentech, inspirovaných legislativou USA. Rozšíření 

ideologického záběru o tato témata navíc vytvořilo v rámci frakce prostor pro začlenění 

politických stran z nových stranických rodin, vyznávajících též hodnoty postmaterialismu 

poplatné moderní době. V tomto konkrétním případě se jejich reprezentantem stala 

Evropská pirátská strana (PPEU). Jejím přistoupením se v rámci G/EFA začaly naplno 

projevovat hlasy podporující zavádění prvků e-demokracie. 254 

Druhou významnou konstituční složkou evropské frakce G/EFA je Evropská svobodná aliance 

(EFA). Ta na evropské úrovni zastřešuje politické strany reprezentující hlas autonomních 

nebo semiautonomních oblastí v členských státech Evropské unie. V popředí zájmu EFA stojí 

především takové regiony, které jsou v rámci členských zemí specifické kulturním, 

národnostním nebo etnickým profilem. I proto je jedním z ústředních témat politické 

orientace EFA ochrana práv různorodých menšin na území členských států. Toto zaměření je 

plně v souladu s principy, na kterých staví i evropští zelení. 255 
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Politické strany sdružené v EFA jsou vyslanci národů bez vlastních plně samostatných 

státních struktur a s různou intenzitou propagují myšlenky národní suverenity a práva na 

sebeurčení. Stranické zastoupení mezi nimi mají i strany vyznávající secesionismus jako 

určující směr vnitrostranické politiky. Z hlediska zařazení v rámci pravolevé osy bývají tyto 

strany řazeny k politické levici, přičemž toto ideologické ukotvení reflektuje i blízkou 

spolupráci s evropskými zelenými. EFA se ostře vymezuje proti jakýmkoliv formám politické 

nesnášenlivosti a rasistickým či xenofobním názorům. Konečným cílem evropské politiky má 

pak být pevné ukotvení hodnot jako je trvale udržitelný rozvoj, sociální spravedlnost a 

mírové řešení sporů. Levicová orientace EFA sice představuje předpoklad pro aktivní 

spolupráci v rámci evropské frakce G/EFA, není ale vždy plně v souladu s postoji všech 

regionalistických subjektů zastoupenými v evropském legislativním tělesu. Členství v EFA je 

toliko limitováno na regionalistické politické strany progresivního směřování, což bylo i 

v minulosti důvodem přítomnosti regionalistů v dalších europoslaneckých skupinách. Šlo 

především o skupiny evropských konzervativců, komunistů nebo liberálů. 256 

Fungování regionalistické EFA v rámci nově nastoleného kurzu směřování k federálnímu 

uspořádání Evropy naráží ale na určité euroskeptické výhrady, které podobně jako v případě 

zelených pramení z poměrně specifického ideologického zaměření těchto politických názorů. 

EFA následuje myšlenku evropské federace a projekt Evropské unie považuje za zcela 

stěžejní pro budoucnost kontinentu, přesto apeluje na zvýšenou pozornost a důsledné 

uplatňování principu subsidiarity. EFA usiluje o vytvoření Evropy regionů, ve které budou 

rozhodovací pravomoci a určování směřování národní politiky závislé přímo na vůli občanů 

v těchto úžeji vymezených regionech. To vysvětluje zejména schopností porozumět těm 

problémům, které sužují lokální občany. Jen tak lze vytvořit prostředí pro vzájemnou 

toleranci a ochranu kulturní diverzity, jejímž základem jsou právě evropské regiony. Jak ale 

dokazuje situace po odchodu Velké Británie z Evropské unie, přičemž tato země je typickým 

příkladem státu se širokou regionální autonomii ovlivňující i formát politické soutěže, jsou 

regionalisté nakloněni budoucnosti v Evropské unii, ve které by figurovaly jako samostatné a 

nezávislé členské státy. To je patrné z rétoriky Skotské národní strany (SNP) i velšské 

národovecké Plaid Cymru (PC), které společně s celobritskými zelenými a Liberálními 
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demokraty (LIB) utvářeli osu tábora požadujícího vyhlášení validačního referenda o členství 

Velké Británie v Evropské unii. Jejich požadavky však nastoupivší konzervativní premiér Boris 

Johnson nevyslyšel. 257 

Orientace na progresivní myšlenky, ztělesňované dialogem mezi regiony namísto jejich 

uzavírání se před sebou samými, zároveň brání pronikání populistických a tvrdě 

euroskeptických názorů mezi členy EFA. Netolerance k takovým politickým názorům dokonce 

v 80. letech vyústila právě v rozpad regionalistické frakce, když se EFA usnesla ukončit 

členství secesionistické krajně pravicové Ligy severu (LN), která na národní úrovni spojila síly 

s politickou stranou Národní aliance (NA), odvozující svou existenci od italského fašistického 

hnutí. LN představovala jistý unikát mezi členy EFA, směřujícími převážně do levé části 

politického spektra a v případě dnes dominantní SNP až k sociálnědemokratickému pohledu 

na politiku. LN, jak již její název napovídá, odvozuje svou existenci od každodenní reality 

severoitalských regionů, jejichž ekonomika je zacílená na průmysl a služby, především na 

dlouholetou tradici bankovnictví a finančnictví. Tento ekonomický argument pak často 

využíval tehdejší vůdce Umberto Bossi, aby demonstroval jak soběstačné a prosperující 

severoitalské regiony doplácí na neschopnost a zadluženost jižní části Itálie. Za jediné řešení 

přitom prohlašoval secesi, tedy odtržení severu Itálie od zbytku státu. Je patrné, že tento 

politický styl se už ze samotné podstaty protiví základním hodnotám EFA, která usiluje o 

rovnoprávné postavení regionů založené na vzájemném respektu a spolupráci. Angažmá LN 

v rámci Berlusconiho pravicové koalici pak LN často stavěla do pozice koaličních partnerů 

krajně pravicových subjektů, dříve NA, dnes například jejího volného pokračovatele Bratři 

Itálie (FdI), což nevyhnutelně přispělo i k radikalizaci LN a jejímu příklonu ke krajní pravici a 

nacionalistické politice. Nositelem této změny se stal nový předseda Matteo Salvini, který 

navíc secesionistickou politiku, na které byla strana založena, opustil úplně a LN ideologicky 

přizpůsobil existenci v rámci celoitalské politiky. Z LN se tak stal čistě populistický subjekt, 

který by ve světle ideálů G/EFA neměl šanci obstát. To bylo stvrzeno vypuštěním přívlastku 

„severu“ z oficiálního názvu tohoto politického subjektu. Programatika LN ale vykazuje znaky 

nového politického fenoménu, kdy ani předvolební teze krajně pravicových nacionalistických 

subjektů zcela neignorují environmentální témata. Zelená politika v jejich provedení ale 
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vyniká zcela specifickou hybridní formou a obsahem, pro kterou se začalo používat označení 

zelený populismus. 258 259 

Vedle zelených a regionalistů jsou v rámci parlamentní frakce G/EFA zastoupeny i další 

evropské politické strany, reprezentující další menšinové ideologie vycházející 

z postmateriálního žebříčku hodnot. Jedná se především o Evropskou pirátskou stranu 

(PPEU), zabývající se v Evropském parlamentu tématy online demokracie, ochrany 

autorských práv a transparentnosti. Piráti si zakládají na široce koncipované vnitrostranické 

demokracii a často kritizují přebujelou byrokracii a politickou korupci, a to i na evropské 

úrovni. Mezi další subjekty zastoupené v rámci frakce G/EFA patří eurofederalistická 

evropská politická strana Volt Europa, která vznikla v reakci na sílící populismus a 

euroskepticismus v členských zemích i Evropském parlamentu samotném. 260 

Doplňují je poslanci bez evropské stranické legitimace a někteří zástupci skupiny Animal 

Politics EU (APEU), která sdružuje povětšinou strany jednoho tématu se zaměřením na 

ochranu práv zvířat. Ty projevují určité známky lehkého euroskepticismu, především ve 

smyslu cílené kritiky Evropské unie za přehlížení a nedostatečnou legislativní úpravu jejich 

zájmové oblasti. Konkrétně kritizují sporné zemědělské postupy ohrožující zvířata, 

nedostatečnou úpravu využívání zvířat ve vědeckém výzkumu a požadují zpřísnění postihů a 

stíhání za týrání zvířat. Okupací těchto témat využívají podobnou praktiku jako zelení 

v oblasti environmentalismu v 80. letech, i přes to, že těžiště této politické skupiny leží spíše 

v eurokomunistické rodině sdružené pod bannerem parlamentní frakce GUE/NGL. 261 

7.3 Maďarsko: ekosociální vize Evropské unie 

Projevy lehkého euroskepticismu v rámci parlamentní frakce G/EFA vykazovala například 

maďarská politická strana Politika může být jiná (LMP), která měla v minulém Evropském 
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parlamentu jednoho europoslance. Základy tohoto ojedinělého úkazu na maďarské politické 

scéně byly položeny na pravidelném ekofriendly festivalu Ökofeszt, který se koná 

v Budapešti již od roku 2005.  

Na této platformě András Schiffer, nejvýraznější představitel strany, poprvé představil svou 

vizi reformy politiky v Maďarsku. Ta se měla zakládat na principech zelené politiky, za 

ústřední témata označil ochranu základních lidských práv a svobod, sociální spravedlnost a 

ekonomickou udržitelnost. Neodmyslitelnou součástí stranické identity byl ale již od jejího 

počátku výrazný a pro zelené strany atypický patriotismus, který se u LMP projevoval bojem 

proti korupci politických elit a zaměřením na volební porážku maďarského premiéra Viktora 

Orbána a jeho strany Fidesz. Schiffer dále označil nově vzniklou stranu za zástupce 

synkretické politiky, která čerpá z pozitiv politické pravice i levice a druhý tábor a priori 

neodsuzuje. Euroskepticismus se pak v rétorice LMP projevoval též specificky, což bylo 

ovlivněno historií Maďarska ve Východním bloku a po jeho pádu navazující demokratizací a 

ekonomickou transformací. 262 263 

LMP vyjadřovala podporu vedení Evropské unie v oblasti environmentální politiky, 

pracovního trhu i politiky zaměstnanosti, četné výhrady ale měla k širší koncepci 

ekonomického směřování unie. LMP se obzvláště nelíbil koncept vícerychlostní Evropy, na 

který doplácejí především novější členové unie, pocházející ze zemí středovýchodní a 

východní Evropy. Dle LMP by unie měla tento problém řešit přechodem k ekosociálnímu 

tržnímu hospodářství. To úzce souvisí i s problematikou využívání půdních zdrojů, 

považovaných za národní bohatství, u kterého LMP požaduje důslednou subsidiaritu a 

ponechání veškerých rozhodovacích pravomocí na lokální úrovni. 264  

Absorbce pravicových myšlenek a vlivy politického nacionalismu učinily z LMP terč kritiky 

vedení frakce G/EFA. V podmínkách maďarské demokracie se ale zdaleka nejedná o 
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ojedinělý jev, nýbrž spíše o politickou nutnost. Politiku v Maďarsku ovládá již řadu let vládní 

populistický Fidesz, který byl v posledních dvou volebních obdobích následovaný až s více 

než třicetiprocentním odstupem krajně pravicovým Hnutím za lepší Maďarsko (Jobbik), který 

má pověst organizace vystavené neonacistickým vlivům, která ve své rétorice i ideologii dává 

prostor pro šíření antisemitských, rasistických a xenofobních nálad. Politické zastoupení 

maďarského obyvatelstva tedy z téměř tří čtvrtin ztělesňuje nacionalistická pravicová 

politika. Přitom jediným způsobem, jak ukončit vládu premiéra Orbána, by byla koaliční 

spolupráce všech ostatních politicky relevantních subjektů. 265 266 

Tyto snahy se objevovaly, většinou ale narazily na nesouladnost takové potenciální koalice, 

ve které by byli zastoupeni vedle pravicových extremistů i sociální demokraté, liberálové či 

právě zeleně smýšlející politici LMP. Strana se přesto těchto koaličních jednání zúčastnila, leč 

nakonec bez reálného výsledku. 267 

7.4 Rakousko: zelená témata v konturách levicového populismu 

Současná absence populistů ve frakci G/EFA může v budoucnu zažít proměnu v souvislosti 

s rostoucí oblibou levicového populismu. Některé politické subjekty otevřeně mluví o svých 

plánech stát se součástí zelené parlamentní delegace, pokud by uspěly ve volbách do 

Evropského parlamentu. Jiné zelené strany zase vstupují do širokých levicových koalic, jejichž 

hnacími motory jsou právě levicoví populisté. V obou případech mohou tyto ideologické 

posuny zapříčinit úbytek podpory tradičních členských stran G/EFA. Taková situace se 

odehrála i v Rakousku před posledními parlamentními volbami. Stranu Zelení – Zelená 

alternativa (GRÜNE) opustil v důsledku vnitrostranických sporů jeden z jejích nejvýraznějších 

představitelů Peter Pilz, který nezískal požadované čtvrté místo na volební kandidátce. Pilz se 

navíc veřejně vymezil proti stávající politické orientaci, která podle něj podcenila nebezpečí 

související s přílivem imigrantů vyznávajících islám do Rakouska během migrační krize. 268 
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Pilz založil vlastní politické hnutí pod názvem Kandidátka Petera Pilze (PILZ), které si kladlo za 

cíl boj jak proti sílícímu pravicovému nacionalismu, tak existenci státu ohrožujícímu 

islamismu. PILZ nikdy nepředstavilo ucelený politický program, podle vyjádření lídra strany 

žádný takový krok ani neměl v plánu. Rétorika představitelů strany ale představovala 

nevyváženou kombinaci zelených témat, která si Pilz osvojil během svého předchozího 

působení u rakouských zelených, a pragmatického apelu na bezpečnost státu, kde se strana 

snažila vyvarovat pronikání nacionalistických myšlenek do vyjádření jejích politiků. Pilz 

koncipoval novou stranu jako uskupení silných a veřejností oblíbených osobností, které 

posbíral z různých oblastí veřejného života. Kandidátku tvořili bývalí politici, novináři, 

osobnosti kulturního života i renomovaní rakouští vědci. 269 

Tím Peter Pilz vyhověl požadavkům na rakouské poměry ojedinělé volební kampaně, která 

předcházela volbám v roce 2017 a projevovala se tendencí většiny politických stran k vysoké 

personalizaci. To nepředstavovalo novum pro politické vystupování hlavního představitele 

rakouského pravicového populismu Svobodomyslnou stranu Rakouska (FPÖ). FPÖ měla ze 

své dlouhé historie relevantní síly na rakouské politické scéně bohaté zkušenosti 

s využíváním charismatu a oblíbenosti svých předsedů, nejprve Jörga Haidera a později 

Heinze-Christiana Stracheho. V roce 2017 navíc mohla vedle Stracheho promlouvat k voličům 

i prostřednictvím Norberta Hofera, kandidáta FPÖ do úřadu spolkového prezidenta z voleb, 

které se konaly o rok dříve. 270 

Neobvyklou ale byla volební kampaň středopravicové Rakouské lidové strany (ÖVP), která 

podobným způsobem okleštila svou politickou komunikaci o téměř všechny programové 

priority a populisticky se zaměřila na osobnost svého nového perspektivního předsedy 

Sebastiana Kurze. Do tohoto prostředí jednoduše zapadla i předvolební kampaň nové Pilzovy 

strany. Všechny tyto tři strany z popsané politické strategie těžily posléze ve volbách na úkor 

sociálních demokratů i zelených, které poznamenal volební zisk PILZ v hodnotě téměř 7 a půl 

procenta hlasů voličů. Úspěch PILZ byl jedním z hlavních faktorů volebního debaklu zelených, 
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kterým se poprvé od jejich založení nepodařilo překonat uzavírací klauzuli, a v novém 

parlamentu zůstali bez zastoupení. 271 272 

Pilzův důraz na silné osobnosti a využití populistického apelu pak dokazuje, že levicový 

populismus může v extrémních případech představovat pro zelenou ideologii existenční 

riziko. Brzy po volbách byl ale Pilz donucen odstoupit pod nátlakem obvinění ze sexuálního 

obtěžování, které proti němu podala členka rakouských zelených. Strana si změnila jméno na 

JETZT – Pilz List a popularita začala stagnovat. V roce 2019 nezískala potřebný počet hlasů 

pro vstup do Evropského parlamentu a podobná situace se očekává i v nadcházejících 

předčasných volbách na podzim téhož roku. Voličská podpora strany dlouhodobě 

v průzkumech veřejného mínění nepřesahuje dvě procenta, z čehož opět těží rakouští zelení, 

kteří zažívají návrat svých dřívějších voličů, které se Pilzovi podařilo novým politickým 

projektem oslovit. 273 

7.5 Španělsko: rudozelené spojenectví  

Evropské zelené strany ne vždy přebírají levicově populistickou rétoriku svých politických 

partnerů, což jim ale nebrání sdružovat se s těmito partnery v širších volebních koalicích. 

Příkladem takové formace v rámci evropské frakce G/EFA je Equo (EQUO). Strana v současné 

podobě vznikla jako megalomanský projekt více než tří desítek malých španělských 

politických stran zelené orientace v roce 2011. Jako samostatnému subjektu se ale straně 

nedařilo a ve volbách do Generálních kortesů skončila jako devátá nejsilnější s necelým 

jedním procentem voličské přízně. 274 

Koaliční zkušenost z Madridu, kde Equo kandidovalo po boku lokálního uskupení Compromís, 

ale ukázala, že taková je cesta, kterou by se strana měla ubírat. V roce 2015 Equo využilo 
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rostoucí popularity levicových populistů z hnutí Podemos, se kterými vstoupila do koalice i 

Sjednocená levice (IU) s vedoucím postavením Komunistické strany Španělska (PCE). Equo 

následovalo jejich příkladu a započala vyjednávání s lídrem Podemos Pablem Iglesiasem, 

která skončila uzavřením volné volební aliance Unidas Podemos (UP) pod zastřešujícím 

vedením Podemos. Společně s nimi se ale IU i Equo staly nejvýraznějšími představiteli této 

politické formace. Equo navíc s Podemos sdílelo četné názory v duchu levicového 

ekosocialismu a ekofeminismu. Díky členství v UP se Equo podařilo získat první tři poslance 

v Generálních kortesech a plody přinesla spolupráce i v podobě různých lokálních a 

regionálních koalic. 275 276 

Podemos, IU a Equo se tak podařilo vytvořit ve Španělsku politickou platformu, která 

reflektuje názory levicových voličů jiné než sociálnědemokratické orientace reprezentované 

PSOE, čehož docílily širokým ideologickým záběrem na stoupence marxismu, komunismu, 

demokratického socialismu i zelené ideologie, za využití oblíbených mobilizačních strategií 

levicových populistů zaměřených na kritiku úsporných opatření, euroskepticismus a boj proti 

stávajícím ekonomickým elitám, které vykořisťují řadové občany Španělska. O tom, že 

členové Equo považovali toto spojenectví za nutné vzhledem k snaze o maximalizaci voličské 

podpory a vstup do parlamentních struktur, svědčí i výsledky vnitrostranického referenda, 

které se konalo před uzavřením alianční dohody s Podemos a IU. V něm se pro vyslovilo přes 

90 procent hlasujících delegátů, čímž se členská základna téměř bezvýhradně vyslovila pro 

toleranci levicově populistické ideologie. 277 

7.6 Zelený populismus aneb specifické projevy národní hrdosti  

Popularita zelených politických stran i jejich výrazný antiestablishmentový apel nezůstal 

stranou zájmu tradičních pravicově populistických uskupení nacionalistické provenience. 

V jejich podání došlo k transformaci zelené politiky v určitou hybridní ideologickou kategorii, 

které se začalo přezdívat zelený populismus. Vzhledem k tomu, že environmentalismus stojí 

na diametrálně odlišných základech protichůdných tradičním populistickým strategiím,  
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výsledný produkt představuje určitou syntézu zelených postulátů obohacenou o příměs 

nacionalistické rétoriky a prolidového zaměření. 278 

Environmentalismus a z něj pramenící zelená politika, která se spoléhá na závěry odborných 

expertiz, které slouží jako opora jejich následné politické realizace, a za jeden ze svých 

určujících postulátů považuje úctu k zastáncům odlišných názorů, národností, etnik či 

náboženství, a zaměření se na globalismus, stojí v přímém protikladu nacionalistické 

ideologii, která má tendenci přinejmenším skepticky pohlížet na hlasatele těchto názorů, 

spíše je rovnou odmítat. Pravicovým populistům se ve stranické programatice přesto daří 

využívat témata, která odvozují své kořeny právě od zelené politiky. Populistům se totiž 

podařilo propojit vnímání lidu jako nejvyššího a nepopiratelného středobodu zájmu 

s ochranou přírody a krajiny ve smyslu pohlížení na něj jako na národní kulturní bohatství, 

které je neodmyslitelnou součástí identity národa a jako takové zaslouží ochrany 

prostřednictvím státní moci.  

Tyto tendence jsou patrné v programových prohlášeních takových stran jako je italská Liga 

severu (LN), francouzské Národní sdružení (RN) i Strana nezávislosti Spojeného království 

(UKIP). Ti se v programových dokumentech zavazují chránit vše, co k národu přináleží, včetně 

přírody. Ta je v jejich podání ohrožena vnějšími nepřáteli, mezi které řadí vedle Evropské 

unie a migrantů i samotné environmentalisty, vědecké a neziskové organizace. Činnost 

těchto skupin je pak populisty interpretována jako snaha odejmout lidu to, co mu po právu 

náleží, a na tomto základě ovlivnit veřejné mínění ve svůj prospěch. V extrémních případech 

je těchto argumentů využíváno i při obhajobě jaderné a tepelné energetiky jako 

nejefektivnějšího a nejméně rizikového zdroje energie. Populisté přitom využívají 

krátkodobých pozitiv takových variant, málokdy se ovšem pouštějí do analýzy rizik 

z dlouhodobého hlediska. Jaderná energetika dle jejich názoru poskytuje nejefektivnější 

množství energie pro nejširší počet koncových uživatelů z řad občanů. Navíc operují 

s myšlenkou, že využívání přírodních zdrojů je výsostným národním právem lidu každého 

členského státu, do kterého by nikdo neměl zasahovat. Výdobytky novodobě 
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environmentalistické ideologie, jako jsou vodní nebo větrné elektrárny, často odmítají jako 

symboly korupce nebo třeba jen proto, že hyzdí profil unikátní krajiny. Tím je podle nich opět 

zasahováno do něčeho, co má lid ve svém výhradním vlastnictví, přičemž se tak děje bez jeho 

souhlasu a ve většině případů proti jeho vůli. 279 280 

Tato témata nepředstavují zásadní mobilizační momenty pravicově populistické a národně 

orientované politiky, dokreslují ale toliko snahu těchto subjektů profilovat se jako 

plnohodnotné politické subjekty se širokým zaměřením vlastní agendy. Děje se tomu tak 

především poté, co jsou populisté nuceni svou agendu rozšířit za cílem zachování vlastní 

existence, v momentech, kdy vychladne počáteční voličské nadšení, které v počátečních 

fázích fungování populisté maximalizují důrazem na úzký výběr aktuální agendy. Přejímání 

témat ostatních ideologických táborů a jejich přizpůsobení vlastním cílům je pak logickým 

východiskem pro mnohé subjekty. Jejich provedení je natolik specifické, že v případě frakce 

G/EFA mohou jen stěží usilovat o hlasy jejich voličů, což ale neplatí o populistech levicové 

orientace, jak bylo podrobněji nastíněno výše. 281 

8 Identita a demokracie (ID) 

Evropské volby v roce 2019 představují se ziskem 74 poslaneckých mandátů dosud největší 

úspěch pro rodinu krajně pravicových nacionalistických politických stran na úrovni unie. 

Založení nové evropské politické strany a s ní korespondující poslanecké frakce v Evropském 

parlamentu lze pak považovat za stvrzení dominantního postavení předsedy Ligy severu (LN) 

Mattea Salviniho na domácí i celoevropské politické scéně. Nově tak potvrdil svou vůdčí roli 

v evropské nacionalistické politice, kterou do jisté míry převzal po dlouholetém předsedovi 

francouzského Národního shromáždění (RN), dříve známého pod názvem Národní fronta 

(FN), Jean-Marie Le Penovi, který se opakovaně a ve výsledku neúspěšně snažil sjednotit tyto 

strany a nastolit určitý společný kurz v unijní politice. Parlamentní delegace ID v současnosti 
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sdružuje politické strany, které se profilují jako nacionalistické, pravicově populistické a tvrdě 

euroskeptické. 282 

Vyznačují se také kladením důrazu na protiimigrační témata, která se v některé fázi existence 

většiny těchto stran stala hlavní součástí jejich programatiky a rétoriky. Ten můžeme 

společně s požadavkem navrácení rozhodovacích pravomocí členským státům považovat za 

prvky, které jednotlivé členy frakce ID spojují. Ve mnoha dalších oblastech se ale stranické 

cíle a postoje široce rozcházejí. To je viditelné především v otázkách socioekonomických. Ve 

spojení se silným nacionálním myšlením pak toto může být rizikem pro budoucnost jednotné 

frakce ID, protože jak se již v minulosti ukázalo, odlišnosti mezi stranami krajně pravicových 

nacionalistů brání jejich užší efektivní spolupráci. 283 

8.1 Historické formování současné ID 

Proponentem myšlenky společné unijní politiky byl již v 80. letech Jean-Marie Le Pen, jehož 

FN v roce 1984 získala deset europoslaneckých mandátů. Ve spojení s Italským sociálním 

hnutím (MSI) a řeckou Národní politickou unií (EPEN), jejichž řady později doplnil poslanec ze 

severoirské Ulsterské unionistické strany (UUP), uspěl v naplnění legislativních požadavků 

pro založení vlastní poslanecké frakce Evropské pravice (ER). V dalších volbách v roce 1989 

ale Le Penovi řečtí spojenci nepřekonali hranici pro vstup do Evropského parlamentu. 

Nástupce poslance UUP se navíc rozhodl pro členství v jiné politické skupině. Tyto ztráty měli 

kompenzovat nově zvolení němečtí republikáni, naplno se ale začaly projevovat vzájemné 

neshody podobně orientovaných politických subjektů, zejména s přihlédnutím k politickému 

kurzu národní hrdosti a lpění na historickém dědictví vlastního národa. Němečtí republikáni 

totiž setrvale odmítali sdílet členství ve stejné frakci jako MSI, a to kvůli protichůdným 

územním nárokům na oblast Jižního Tyrolska, jehož přičlenění k Itálii republikáni považovali 
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za historickou křivdu a podporovali územní nároky Svobodné strany Jižního Tyrolska, na což 

italské MSI odmítalo přistoupit. 284 285 

Četné ideologické nesouladnosti pak vedly k transformaci skupiny ER v její strategickou a 

spíše technickou podobu, jejíž osu tvořila FN společně s německými republikány a belgickou 

separatistickou stranou Vlámský blok (VB). V tomto složení fungovala po celé volební období, 

kdy ve volbách roku 1994 utrpěli němečtí republikáni porážku a nezískali ani jeden mandát. 

FN se v Evropském parlamentu nepodařilo najít další potenciální spojence, kteří by byli 

ochotni spojit své síly s pravicovými nacionalisty, což mělo za následek rozpad frakce a 

utlumení národoveckých hlasů na unijní úrovni. Dalších třináct let se krajně pravicovým 

stranám nedařilo naplnit podmínky založení vlastní parlamentní skupiny. Tato neschopnost 

byla prolomena díky rozšíření unie o nové členské země z balkánského regionu, konkrétně 

Rumunsko a Bulharsko, pro které je typický důraz na národní identitu, hrdost a patriotismus. 

286 287 

Vstup nacionalistických politických stran z těchto zemí umožnil v roce 2007 vznik nové 

europoslanecké frakce Identita, tradice, suverenita (ITS), opět pod vedením Le Penovy FN. 

Základními ideologickými pojítky mezi jednotlivými členy frakce byly především radikální 

protiimigrační rétorika, která se pomalu začala etablovat jako ústřední téma 

nacionalistických subjektů po celé Evropě, dále pak euroskepticismus v podobě principiální 

opozice vůči projektu evropské ústavy, a odmítání rozšíření Evropské unie o Turecko. 

V otázce Turecka se už ale od počátečních fází projevovala nejednotnost členů frakce, když 

předseda Strany velkého Rumunska (PRM) Corneliu Vadim Tudor prohlásil, že nevylučuje 

podporu tureckého členství v případě urovnání sporu o Kypr. Jednotu frakce ITS 

neproklamovali ani její členové, kteří ji považovali za spíše technickou skupinu výlučně 
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národních stran, uznávajících některé společné ideály, sledujících ale jiné cíle, přičemž 

existenci společné platformy vnímají jako nutnost na cestě k jejich naplnění. To mimo jiné 

zahrnovalo nárok na příspěvky z unijního rozpočtu a reprezentaci představitelů ITS 

v parlamentních komisích. 288 

Životnost ITS však zkolabovala po necelých jedenácti měsících, kdy došlo k rozpadu frakce 

v důsledku roztržky mezi předsedou PRM Tudorem a italskou europoslankyní Alessandrou 

Mussolini, pravnučkou fašistického diktátora Benita Mussoliniho a vůdkyní neofašistické 

pravicové koalice Sociální alternativa (AS). Ta navazovala na případ únosu, znásilnění a 

vraždy manželky italského námořníka Giovanny Reggiani, ve kterém byl odsouzen rumunský 

občan romského původu Romulus Mailat. To způsobilo nárůst protirumunských nálad 

v italské společnosti, což se projevilo sílícím odporem k početné přistěhovalecké rumunské 

komunitě, přičemž Rumunsko na celou aféru reagovalo snahou zříci se Rumunů s romskými 

kořeny. Celá aféra měla za následek výrazné ochlazení vztahů mezi Itálii a Rumunskem, které 

eskalovalo v momentě, kdy byl v Itálii zaveden zákon, který opravňoval orgány policie a celní 

správy ke svévolným raziím v rumunských komunitách na území Itálie s cílem získat otisky 

prstů všech obyvatel v nich žijících, a to včetně dětí, za účelem rozšíření centrálních 

kriminálních databází a snadnějších deportací občanů rumunského původu. Alessandra 

Mussolini vystoupila v médiích s prohlášením, že řadoví Italové považují Rumuny za agresivní 

a nebezpečný národ, který nerespektuje základní lidská práva žen a dětí, a z těchto důvodů 

v nich vidí existenční hrozbu v rámci budoucnosti Itálie. Tudorova PRM označila její výroky za 

svatokrádež učiněnou na rumunském lidu a konstatovala nemožnost setrvat ve spojenectví 

s reprezentanty takových protirumunských názorů. V návaznosti na to deklarovala svůj plán 

vystoupit z frakce ITS, čímž se minimální počet poslanců snížil pod zákonem požadovaný 

počet, a nacionalistická frakce v Evropském parlamentu opět zanikla z popudu stejné národní 

strany, která umožnila i její vznik. 289 290 

 
288 BBC NEWS | Europe | Who's who in EU's new far-right group. 301 Moved Permanently [online]. Dostupné z: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6249513.stm 
289 LAIBLE, J. Separatism and Sovereignty in the New Europe: Party Politics and the Meanings of Statehood in ... 
a Supranational Context. Palgrave Macmillan, 2015. 
290 BBC NEWS | Europe | EU far-right bloc faces collapse. 301 Moved Permanently [online]. Dostupné z: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7086986.stm 
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Další snahy o jednotný postup nacionalistů v rámci Evropské unie se zrodily na půdorysu 

panevropské platformy Evropská aliance pro svobodu (EAF), která sdružovala jednotlivé 

evropské nacionalistické, populistické a euroskeptické politiky, a kterou Evropská unie uznala 

v roce 2011. Před evropskými volbami v roce 2014 se zde začalo profilovat spojenectví mezi 

novou předsedkyní FN a dcerou jejího zakladatele Marine Le Pen a předsedou nizozemské 

protiimigrační Strany pro svobodu (PVV) Geertem Wildersem, kteří deklarovali společný cíl 

založit novou nacionalistickou frakci v Evropském parlamentu. V novém parlamentu se ale 

dostatečnou podporu získat nepodařilo, což můžeme považovat za důsledek dvou hlavních 

faktorů. Zaprvé, ideologický profil a rétorika vůdčích nacionalistických stran v evropské 

politice byl pro některé příbuzné politické strany přespříliš radikální a extrémní. Tyto strany 

nesouhlasily s dominancí protiimigračních témat v politickém diskurzu těchto subjektů, 

nechtěly být spojovány s rasismem a xenofobií, která byla nacionalistům často připisována. 

291 

Ačkoliv se Le Pen s Wildersem pokoušeli navázat spojenectví s předsedou euroskeptické 

frakce Evropa svobody a demokracie (EFD) Nigelem Faragem ze Strany pro nezávislost 

Spojeného království (UKIP), byli odmítnuti právě kvůli jejich vyhrocené rétorice v oblasti 

migrační a národní politiky, která byla pro Farage a členy jeho frakce nepřijatelná. Shody by 

tyto strany ale paradoxně dosáhly v názorech na evropskou integraci, což byl naopak 

problém u možných spojenců z řad nacionalistických, leč pouze lehce euroskeptických 

politických stran, které kritizovaly směřování projektu evropské integrace, ale neodmítaly jej 

per se. Pro ty se naopak stala domovem poslanecká skupina Evropských konzervativců a 

reformistů (ECR) pod vedením britských konzervativců a právě polské vládní pravicové a 

nacionalistické strany Právo a spravedlnost (PiS). Druhá překážka v založení nacionalistické 

frakce byla úplně opačného charakteru – o spojenectví se svazkem stran v čele s FN a PVV 

usilovalo několik krajně pravicových stran, které se ale profilovaly příliš radikálně i na 

poměry evropských nacionalistů. Konkrétně se jednalo o maďarský Jobbik, řecký Zlatý úsvit 

(XA) a slovenskou L’SNS. Ve všech třech případech se jedná o subjekty neofašistické či 

neonacistické orientace, se silným zacílením na pocity národní identity a hrdosti, vykazující 

prvky politického extremismu a nacionalismu ve vztahu ke všemu cizímu, včetně veškerých 

národnostních, etnických a náboženských menšin. Představitelé těchto stran jsou často 

 
291 MUDDE, Cas. On Extremism and Democracy in Europe. Routledge, 2016. 
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obviňováni z antisemitismu a jejich organizace jsou pak prokazatelně napojeny na ilegální 

paramilitární organizace, které v kontradikci k převládajícím vládním elitám usilují o 

nastolení práva a pořádku podle vlastních sdílených ideálů. Členové těchto stran jsou často 

spojováni se skandálními výroky nebo veřejnými exhibicemi s nacistickými symboly, sužují je 

četné soudní procesy kvůli násilné trestné činnosti či za hate crimes zaměřené proti 

příslušníkům menšin. 292 293 

Odmítnutí spolupráce s podobnými politickými stranami naznačuje, že i přes často radikální 

populistickou rétoriku, usilují evropské nacionalistické strany o vytvoření platformy 

přijatelné pro širokou veřejnost, kterou by příklon k politickému extremismu naopak odradil. 

Tyto strany usilují o jejich funkčnost v rámci stávajících demokratických modelů, které chtějí 

reformovat, nikoli zapříčinit jejich rozpad a konstituovat nové společenské uspořádání. Tento 

trend maximalizace přijatelnosti pro co nejširší voličskou veřejnost se navíc projevil i 

vypořádáváním se s vlastní stranickou minulostí a nositeli časté ideologické návaznosti na 

fašistické hnutí. Tímto způsobem bylo v rámci FN izolováno názorové křídlo kolem 

předchozího předsedy Le Pena, který byl následně svou dcerou ze strany vyloučen, a 

podobnou očistou prošel i polský Kongres nové pravice (KNP), když se vzbouřil proti svému 

dosavadnímu předsedovi a kontroverznímu europoslanci, který proslul výroky o nerovné 

inteligenční vybavenosti mužů a žen v Evropském parlamentu, Januszi Korwinu-Mikkemu. 294 

Evropská platforma EAF byla přetvořena v evropskou politickou stranu Hnutí pro Evropu 

národů a svobody (MENF), ve které se Marine Le Pen podařilo utvořit spojeneckou alianci 

nacionalistických stran, s významnou výjimkou Wildersovy PVV, která nesouhlasila s tím, že 

bude strana dotována z fondů Evropské unie určených na fungování evropských politických 

stran. Nositeli myšlenky nacionalistické spolupráce na evropské úrovni se tak vedle FN stala 

hlavně italská LN pod vedením Mattea Salviniho, Svobodomyslná strana Rakouska (FPÖ) a 

belgický VB. Odstranění Korwina-Mikkeho z předsednického postu otevřelo cestu k začlenění 

KNP do nacionalistické eurostrany a v momentě, kdy jejich snahu slíbila podpořit zběhlá 
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europoslankyně britské UKIP Janice Atkinson, byly naplněny početní podmínky pro založení 

vlastní poslanecké frakce na půdě Evropského parlamentu. 295 296 

Nacionalistická frakce vznikla pod názvem Evropa národů a svobody (ENF) a stala se 

domovem evropské pravicové až krajně pravicové politiky. Členem ENF se stala i PVV, ovšem 

nadále bez začlenění se do struktur MENF. Volební období osmého Evropského parlamentu 

bylo pak specifické vysokou fluktuací europoslanců mezi frakcí ENF, euroskeptickou EFDD a 

konzervativní ECR. 297 

Rostoucí popularita LN a jejího předsedy Mattea Salviniho v Itálii pak vyústila ve volební 

triumf LN ve volbách do italského parlamentu a utvoření koaliční vlády s M5S. V této vládě 

LN získala klíčové resorty, včetně postu ministra vnitra pro předsedu Salviniho. To jí  

umožnilo naplno propagovat klíčová témata evropských nacionalistů i s přihlédnutím ke 

svým stranickým specifikám, což se setkalo se souhlasem veřejnosti a vedlo k ovládnutí 

průzkumů veřejného mínění LN, která od voleb zažila nárůst až na téměř 40 procent 

voličských preferencí. Matteu Salvinimu se tak podařilo vytlačit z vedení italské 

středopravicové koalice Silvia Berlusconiho a jeho stranu FI, a zároveň se postavit do čela 

širší evropské nacionalistické politiky jako její nejpopulárnější a nejvlivnější představitel. Před 

volbami do současného Evropského parlamentu tak převzal žezlo po Marine Le Pen, když 

oznámil svůj úmysl o vytvoření upravené evropské frakce, která díky obohacení o nové členy 

vznikla pod současným jménem ID a stala se pátou nejsilnější silou v evropském 

zákonodárném sboru. 298 

 
295  MUDDE, Cas. The EAF is dead! Long live the MENL! [online]. Copyright © openDemocracy 2020 [cit. 
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[online]. Dostupné z: https://www.eu-logos.org/2019/06/28/identity-and-democracy-group-united-on-the-
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Relokace poslaneckých křesel v případě úspěšného brexitu navíc slibuje, že se z ID stane 

čtvrtá nejsilnější frakce, poté co G/EFA přijde o tři regionalisty z SNP a jednoho z PC. 299 

8.2 Ideová východiska ID 

Jednota poslanecké frakce ID je zajišťována kladením důrazu na šest sdílených ideologických 

hodnot. Dvě z nich jsou přitom vyjádřeny v samotném názvu europoslanecké frakce i s ní 

korespondující evropské politické strany – konkrétně se jedná o demokracii, vycházející 

z principů demokratického právního státu a úctě k základním lidským právům a svobodám, 

přičemž ID výslovně prohlašuje, že je prosta jakýchkoliv radikálních a extremistických 

ideologických vlivů, se kterými byli její členové někdy během své historie spojováni. Tím se 

politické strany deklaratorně očišťují od vlivů neofašistických či neonacistických ideologií. 300 

Druhou takovou hodnotou je proklamovaná identita, která je v pojetí ID odvozena 

z existence těchto stran jako reprezentantů jednotlivých evropských národů. ID je zastáncem 

obyčejného lidu a frakce jako taková neusiluje o potírání rozdílů mezi jednotlivými členskými 

státy. Každý z jejích členů respektuje suverenitu a unikátnost jakéhokoliv z evropských 

partnerů. Na národní identitě koncipuje ID i další stěžejní téma politiky členských stran, a to 

zaměření se na boj proti ilegální migraci z afrických a asijských zemí, zejména muslimského 

vyznání, a radikálnímu islámskému fundamentalismu a nacionalismu, přičemž ID usiluje o 

možnost ovlivňovat stávající a koncipovat nové kontrolní a regulační mechanismy směřující 

k jejímu potírání. 301 302 

Další spojující prvek je obsažen v požadavku suverenity – ID se považuje za zastánce tzv. 

Evropy národů a chápe každý stát i národ jako samostatnou entitu, jejíž samostatnost a 

specifičnost v rámci Evropské unie je jejím základním stavebním kamenem. Z tohoto apelu 

pramení sdílený tvrdý euroskepticismus členů nacionalistické frakce, kteří zásadně oponují 
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další evropské integraci a federalizaci. Výslovně se vymezují vůči utvoření evropského 

superstátu nebo supervelmoci a dalšímu přenášení rozhodovacích kompetencí do Bruselu. 

Členské strany ID kritizují evropskou byrokracii a chtějí navrátit rozhodování zpět na národní 

úroveň. I přes tyto výhrady neodmítají evropský projekt jako takový, usilují pouze o jeho 

radikální reformu, kterou se ale neobávají podmiňovat výstupem své země z eurozóny, 

Schengenu či samotné unie. Evropská unie v současnosti dostatečně nereflektuje zvláštnosti 

jejích členů, což má přímý vliv na její řadové občany, které podle rétoriky ID současná vládní 

garnitura přehlíží a cíleně destruuje jejich národní identitu. 303 304 

Tyto postuláty doplňuje požadavek specifičnosti, což odráží výše zmíněný respekt k unikátní 

národní identitě každého státu a neinterferování jiných členských stran ID do samostatných 

politických projektů ostatních členů, na který navazuje apel na kulturní politiku, která je dle 

ID základem jakékoliv politické aktivity v podobě výchovy k vlastenectví a umocňování pocitů 

hrdosti k vlastní historii a národu, čehož má být mimo jiné docíleno i povinným zavedením 

vědecké pedagogiky a zdůrazňování národní kultury ve školském systému. 305 306 

Poslední požadavek skrývající se pod heslem svobody, pak ID staví do pozice zarputilého 

bojovníka proti politické korektnosti, kterou vládnoucí elity využívají k umlčení jí 

nevyhovujících politických názorů. Proti té se ID ohrazuje slibem zachovávat základní lidská 

práva a svobody ve všech oblastech života, se zvýšeným důrazem na svobodu slova, která je 

podle ID ohrožena v nynějším digitálním věku ještě více než kdy dříve. 307 

Současnému složení frakce ID nyní dominují především tři politické strany, které se ve svých 

členských zemích staly relevantními politickými silami a svým způsobem přispěly k destrukci 

dominantního postavení středové pravice a středové levice jako hegemonů národní politické 

scény. V případě italské LN a rakouské FPÖ se jedná o subjekty, které přerostly ve strany 
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utvářející  koaliční vládu. Francouzské RN je v těchto snahách stále ještě ostrakizováno 

většinovým volebním systémem, který napomáhá udržovat strategický cordon sanitaire 

v nejvyšších patrech domácí politiky, i přes významné volební zisky v prezidentských, 

parlamentních i evropských volbách, ve kterých se RN opakovaně umisťuje v první trojici. 

Členskou základnu ID doplňují blízcí spojenci třech hlavních sil, které s nimi sdílí i členství 

v související evropské politické straně, mezi které patří belgický VB, české hnutí Svoboda a 

přímá demokracie (SPD) a Estonská konzervativní lidová strana (EKRE). 308 

Současnou formaci ID utvářejí subjekty nesdružené pod vlajkou evropské nacionalistické 

strany, které se Salvinimu podařilo pro společný projekt získat nově, především z Finska a 

Německa. Určité unikum představuje Wildersova PVV, které se nepodařilo získat 

v evropských volbách dostatek hlasů k získání alespoň jednoho mandátu, který by ale měla 

obdržet prostřednictvím relokace poslaneckých křesel po brexitu. V takovém případě Wilders 

již dopředu avizoval, že jediným možným scénářem PVV je na půdě parlamentu existence 

v rámci frakce ID. Tak se i po brexitu stalo, kdy řady této skupiny posílil nizozemský 

europoslanec Marcel de Graaff. Tři hlavní stavební kameny frakce přitom spojují četné 

paralely během jejich fungování, mezi kterými vyniká především tradice charismatických 

lídrů, které ale byly schopny nahradit novými, s čímž souvisí i ideologická reorientace stran a 

přijetí nového politického stylu poplatnému náladám ve společnosti. Stěžejní vliv na tuto 

transformaci identity mělo propuknutí finanční krize, a především na ní navazující migrační 

krize, jejíž reflexe se výrazně podepsala na současné podobě všech členských stran ID. 309 

8.3 Francie: generační výměna francouzských patriotů 

V případě francouzské Národní fronty (FN) se změna charismatického lídra odehrála 

v mantinelech generační obměny, když na předsednickém postu nahradila svého otce Jeana-

Marie Le Pena dcera Marine Le Pen. Změna politického kurzu byla formálně potvrzena i 

změnou názvu strany na Národní sdružení (RN). Přítomnost tohoto politického subjektu ve 

francouzské politice ale představuje prvek kontinuity již od založení FN v roce 1972. Od té 

 
308 RIVERA, Ellen, DAVIS, Masha P. “Dissecting Identity & Democracy, the EU’s new far-right super group.” 
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doby se se střídavými volebními zisky profiluje jako setrvalý reprezentant francouzské krajně 

pravicové politiky.  

FN původně vznikla jako široký amalgám pro menší francouzské politické strany pravicové a 

krajně pravicové orientace, které se neztotožňovaly s pravicovou politikou ovlivněnou ideály 

gaullismu, jejímiž nositeli se o pár let později stalo pravicové Sdružení pro republiku (RPR) 

pod vedením Jacquesa Chiraca. Průvodním jevem tohoto vymezení se vůči gaullismu bylo i 

začlenění stran postfašistického zaměření, například Nového řádu, jejichž členy byli právě i 

bývalí podporovatelé a představitelé kolaboračního vichystického režimu, který ve Francii 

panoval během druhé světové války. Už při jejím založení byla tudíž FN na politické scéně 

izolována a ostrakizována z hlediska vstupu do možných politických aliancí či koalicí. Ostatní 

političtí aktéři utvořili vůči FN tzv. cordon sanitaire, tedy neformální konsensus napříč 

politickým spektrem, dle kterého se strany zavázaly nespolupracovat s krajně pravicovou FN. 

310 

Samotný Le Pen proslul četnými obdivnými výroky k osobě maršála Pétaina, vrchního 

představitele vichystické Francie. Druhou historickou událostí, na základě které se utvářela 

ideologie FN, bylo období dekolonizace, které mělo za následek příchod vysokého počtu 

původních obyvatel závislých kolonií na území kontinentální Francie. V návaznosti na tyto 

historické milníky se formoval i ideologický profil strany, který již od svého založení zahrnoval 

latentní rasismus a antisemitismus a silně protiimigrační apel. V 70. letech se ale rozhořela 

finanční krize, na kterou FN reagovala začleněním více socioekonomických témat. 

Prostřednictvím úspěchů v lokální politice se navíc otevřela cesta ke spolupráci FN se 

středovou pravicí na komunální úrovni. Tím byla nastartována etapa sbližování, během které 

se Le Penova rétorika umírnila, do politického programu byla začleněna oblíbená 

populistická témata a došlo k upozadění nejproblematičtějších členů s napojením na 

fašistické hnutí, kteří začali být nahrazováni mladými politickými nováčky, včetně těch po 

absolvování politické školy ENA. FN si dále osvojila typickou populistickou rétoriku se 

zaměřením proti politickým elitám, reprezentovaným čtyřmi hlavními francouzskými 

 
310 STOCKEMER, Daniel. The History of the Front National, 2017. 10.1007/978-3-319-49640-5_2. 
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stranami. Představitelé FN setrvale upozorňovali na korupci v nejvyšších patrech politiky, a 

především přistěhovaleckou politiku. 311 

Zatímco s představiteli politické pravice byla FN schopna najít společnou řeč, vytrvale 

pokračovala v politice démonizace levice, jíž v důsledku ekonomických reforem označovala 

za vnitřního nepřítele francouzského lidu. S tím souviselo i vytvoření obrazu vnějšího 

nepřítele francouzského lidu – tím se v podání FN pod vedením Le Pena stala Evropská unie a 

v návaznosti na ní i migranti z mimoevropských zemí, oba hlavní důvody tehdejší 

ekonomické krize. Zatímco zpočátku existence FN se strana profilovala jako proevropský 

subjekt, v 80. letech zaznamenala příklon k tvrdému euroskepticismu, který souvisel s prvním 

výrazným úspěchem v evropských volbách. Vzhledem k proevropské orientaci všech 

ostatních významných stran ve francouzské politice se Le Penově FN podařilo populisticky 

vyplnit volný názorový prostor, na kterém mohl vystavět rozsáhlou kritiku evropského 

projektu. Evropská unie je z pohledu FN respektována jako výsledek sjednocení evropských 

národů, tím je ale výčet jejích přínosů pro francouzský lid vyčerpán. Evropská integrace je 

podle Le Pena totiž provázena destrukcí národních států a jejich identity, přenášení 

rozhodovacích pravomocí na nadnárodní těleso pak odepírá řadovým Francouzům vliv na 

svou každodenní realitu. I proto FN prosazuje zavedení principů přímé demokracie co 

nejblíže občanům na základě principu subsidiarity. Francie by měla ihned vystoupit 

z eurozóny, která poškozuje národní ekonomiku. Le Pen se vyjadřoval i proti volnému 

evropskému trhu, který zhoršuje postavení výrobků francouzských producentů i na domácím 

trhu. Tato situace je pak v rozporu s ekonomickým vlastenectvím, kteréhož je FN hlavním 

zastáncem. Le Penova ekonomická politika prošla též pozoruhodným vývojem – původně 

vystupoval jako zarputilý odpůrce kapitalismu v souladu s ideologií poujadismu. Během 

druhé poloviny 70. let se ale stal propagátorem liberálního volného trhu, rozsáhlé privatizace 

a kritizoval bobtnající veřejný sektor a etatismus v podobě četných zásahů do národní 

ekonomiky. Nesouhlasil ani se zaváděním prvků státu blahobytu, které bylo pro 

francouzskou republiku typické. V 80. letech Le Pen znovu otočil a odklonil se od 

ekonomického neoliberalismu k protekcionismu. Ekonomické politice FN tehdy začaly 

dominovat témata jako deregulace, snižování daní a k dřívější rétorice kontradiktorní 

 
311 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
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zavádění prvků sociálního státu. FN tak cílila na nejchudší obyvatele, které chtěla 

mobilizovat, aby maximalizovala hlasy voličů v dalších volbách. V ekonomice tak FN posunula 

značně doleva a její nová identita představovala zvláštní směsici sociální ekonomiky s prvky 

liberálního volného trhu. 312 313 

Levicové prvky však FN kompenzovala radikální krajně pravicovou politikou v oblasti 

přistěhovalecké politiky. Rasismus zaujal v politice FN místo široce nepřijatelného 

antisemitismu, a středobodem této agendy se brzy stal tzv. národní princip. V souladu s ním 

FN upozorňovala na ovládnutí trhu práce migranty z bývalých kolonií, zaostalejších 

evropských i mimoevropských zemí. Každý migrant přitom znamená jedno promrhané 

pracovní místo pro francouzského občana. FN dále prosazovala vystoupení Francie 

ze schengenského prostoru, neprodyšné uzavření hranic a repatriaci migrantů do zemí 

původu. Tato rétorika byla později zmírněna, přeorientována pouze na ilegální migranty a 

zavedení ročních kvót příjmu nových migrantů. Z širšího pohledu se Le Penovi podařilo 

migraci uchopit jako existenční riziko pro Francii a důvod, proč již země není bezpečná, čímž 

obhajoval požadavky nulové tolerance při potírání kriminality, znovuzavedení trestu smrti a 

zpřísnění dosavadního systému trestních sankcí. 314 315 

Volební úspěchy FN a především jejího předsedy, vrcholící postupem Le Pena do druhého 

kola prezidentské volby v roce 2002, ovlivnily politické prostředí kolem něj. Lepenizace 

mediálního prostoru, které předseda FN dosahoval unikátním rétorickým stylem a 

schopností aktivizovat témata, která byla ostatními politiky přehlížena, se dotkla především 

středopravicové konzervativní strany Svaz pro lidové hnutí (UMP) a jejího předsedy, od roku 

2004 Nicolase Sarkozyho. Ten začal do své politické prezentace zařazovat četné populistické 

prvky, které se projevily zejména zaměřením se na problematiku bezpečnosti státu a 

migrační politiky. Řešení UMP, ač populistická, stejně nedosahovala úrovně radikalismu FN. 

Posun UMP blíže ke krajně pravicovým pozicím měl přesto  za následek vytvoření pravicově 

 
312 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
313 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 
2005. ISBN 80-7367-038-0. 
314 DANICS, Štefan, TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus. 
Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-122-5. 
315 RYDGREN, Jens. The Populist Challenge: Political Protest and Ethno-Nationalist Mobilization in France. 
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populistického prostředí ve francouzské politice během prvních deseti let nového století. 316 

317 

Na konci této etapy oznámil Le Pen úmysl rezignovat na post předsedy FN. Jako svou 

nástupkyni podpořil svoji dceru Marine Le Pen, i navzdory tomu, že jejím protikandidátem 

v boji o předsednické křeslo byl jeden z Le Penových nejbližších spolupracovníků Bruno 

Gollnish. Le Penova podpora pomohla Marine Le Pen k volebnímu vítězství i překonání 

složitého období tranzice, kdy FN hledala novou politickou orientaci. Hlavním cílem nové FN 

pod vedením Marine Le Pen bylo otevřeně deklarováno získání politické moci, o které její 

otec setrváváním v radikálních pozicích nikdy vážně neusiloval. Prvním nutným krokem bylo 

oddémonizování politické strany a umírnění rétoriky, s cílem FN posunout směrem do 

pravého středu z pozic na krajní pravici. 318 

Skutečný otřes tak zažila především členská základna, kdy došlo k odstavení křídla loajálního 

předchozímu předsedovi od vedoucích pozic a jeho nahrazení novými členy. Marine Le Pen 

se obklopila mladými nadějnými politiky, kteří ovládli vedení strany. Chtěla se tak přiblížit 

především mladé generaci studentů a prvovoličů. Součástí stranické očisty se nutně stalo i 

vypořádání se s odkazem vlastního otce Jeana-Marie Le Pena. Jeho četná kontroverzní 

prohlášení v médiích, např. že nacistické plynové komory jsou pouze detailem historie, byla 

neslučitelná s novým stranickým směřováním. Le Pen byl ve FN postupně izolován, on i jeho 

spojenci postupně zbaveni veškerého vlivu na stranickou politiku, později odklizen do 

Evropského parlamentu, následně z frakce ENF vyloučen, a nakonec mu bylo ukončeno 

členství i v samotné FN, která přijala nové jméno RN. 319 

Stranu pod vedením Marine Le Pen ovládl především pravicový populismus, který z jejích 

struktur vytlačil dominantní krajně pravicový extremismus. Marine Le Pen se distancovala od 

antisemitismu svého otce uznáním šoa a práva židovského státu na existenci, což stvrdila i 

 
316 RYDGREN, Jens. The Populist Challenge: Political Protest and Ethno-Nationalist Mobilization in France. 
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oficiální návštěvou ve Svaté zemi. Z rétoriky RN zmizel například požadavek zavedení trestu 

smrti, který byl nahrazen důrazem na častější užívání trestu odnětí svobody na doživotí. 

Národní princip v přistěhovalecké agendě byl utlumen, pozornost se ale blíže zaměřila na 

přistěhovalce z mimoevropských zemí, především těch, kde je převládajícím náboženským 

vyznáním islám. Protiimigrační rétorika se odklonila od socioekonomických témat 

k protěžování bezpečnosti státu, pro jehož existenci představuje islámský terorismus a 

radikalismus bezprostřední ohrožení. Tato agenda se v diskurzu FN stala dominantní během 

eskalující migrační krize, a odvíjí se od ní setrvalý euroskepticismus RN. 320 321 

Marine Le Pen pak během své prezidentské kampaně propagovala vystoupení z eurozóny a 

návrat k franku, znovuzavedení hraničních kontrol a zákaz dvojího občanství. RN stále 

setrvává i na nesouhlasu s členstvím Francie v NATO a TTIP. Za ideální model fungování 

ekonomiky propaguje ještě výrazněji protekcionismus s důrazem na budování silného 

sociálního státu pro francouzské občany. Rétorika RN do své programatiky nově začlenila i 

environmentální témata a zacílila na podporu francouzských žen, když se stala propagátorem 

rovného postavení žen ve společnosti, což se projevilo jak ve stranické struktuře, tak na 

podobě volebních kandidátek, kdy RN v současnosti vykazuje nejvyšší počty zastoupení žen 

v poměru k mužům mezi všemi francouzskými politickými stranami. 322 323 

Marine Le Pen bývá naopak kritizována za její blízké styky s prostředím okolo ruského 

prezidenta Vladimíra Putina, přičemž ona sama se o Rusku vyjadřuje jako o ochránci hodnot 

křesťanské civilizace v Evropě. S tím souvisí i ostrá kritika vůči Spojeným státům americkým a 

jejich mezinárodní politice. Médiím neunikla ani podezřelá půjčka od jedné z moskevských 

bank, která směřovala na zámořské účty francouzské politické strany. I ve světle těchto 

událostí bývá RN a její předsedkyně osočována z blízké spolupráce a obdivu 

k nedemokratickému režimu současného ruského prezidenta. Ze styků s lidmi z Putinova 
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okolí byli podezřelí i nejbližší mezinárodní spojenci Marine Le Pen – Matteo Salvini a Heinz-

Christian Strache. 324 325 

8.4 Rakousko: pangermanismus, migrace a změny stranických lídrů  

S podobnými výzvami, jakým čelilo francouzské RN, se musela vypořádat i Svobodomyslná 

strana Rakouska (FPÖ). Situace rakouského populistického subjektu byla navíc ztížena tím, že 

byla nucena čelit přímé konkurenci v podobě nového politického útvaru svého předchozího 

lídra, se kterým cílil na stejné voliče jako FPÖ.  

Podobně jako RN ale platí FPÖ v Rakousku za stabilní součást politické scény již od 70. let 

minulého století. Reprezentuje neustále přítomný prvek pravicového populismu v rakouské 

politice a v jejím rámci zaujímá pozici jakéhosi třetího pólu, který po většinu své existence 

vykazuje menší volební zisky než tradičně vládnoucí SPÖ a ÖVP. Model širokých vládních 

koalic dvou dominantních stran, socialistické SPÖ a konzervativní ÖVP, měl ale za následek 

zakořenění klientelistického systému, kterým je rakouská společnost postižena dodnes. Toto 

sociální partnerství ignorující vzájemné ideologické odlišnosti mělo v 80. letech za následek 

ovládnutí FPÖ populisty, kteří tak mohli naplno zužitkovat antiestablishmentovou rétoriku a 

dosadit sami sebe do pozice jediné skutečné alternativy vůči tradičním stranám. FPÖ ale od 

svého vzniku neusilovala o to stát se pravicově populistickým subjektem. 326 

Ideově navazuje na Federaci nezávislých (VdU), kterou založili dva rakouští novináři a která 

měla představovat domov pro tzv. třetí tábor rakouské politiky. VdU sestávala z především 

z následovníků pangermanismu a národně orientovaných liberálů, propagujících myšlenky 

ekonomického liberalismu a volného tržního hospodářství bez zásahů státu. Mezi členy 

strany bylo vysoké procento bývalých nacistů a příslušníků SS. Bývalý důstojník SS Anton 

Reinthaller se později stal i zakladatelem FPÖ. Pangermanismus byl v souladu s konceptem 

rodné země Heimat součástí identity strany po dlouhá léta, přičemž predominantní byl 

především během 80. let. FPÖ přitom kladla důraz na germánskou tradici, za jejíhož prvního 
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a určujícího nositele považovala v evropském prostoru právě Rakousko. Tím se vymezovala i 

proti nacistickému Německu, když se přikláněla k výkladu, že anšlus Rakouska představoval 

první projev německé mezinárodní agrese, což z Rakouska činí první oběť nacistické expanze. 

Tímto vysvětlením strana odhlíží od jakýchkoliv válečných zločinů spáchaných rodilými 

Rakušany, protože tyto činy byly již učiněny za stavu nesvobody a cizí nadvlády. Rakušani nad 

to nejsou Němci, kteří jsou pouze příbuzným národem v rámci širokého pangermánského 

hnutí vedeného Rakouskem. 327 328 

Druhou výraznou ideologickou větví v počátečních fázích existence FPÖ byl zmíněný národní 

liberalismus, který se projevoval zejména v ekonomických otázkách. Díky němu si strana 

vysloužila členství v mezinárodní Liberální internacionále a podařilo se jí odpoutat pozornost 

od často kontroverzních členů a jejich excesivních prohlášení. Strana se stala natolik 

integrální součástí politické scény, že se na začátku 70. let stala i vládním partnerem SPÖ. 329 

Změna stranické orientace započala s nástupem nového charismatického lídra Jörga Haidera 

v roce 1986. Haider je totiž odpovědný za výše zmíněnou profilaci FPÖ jako 

antiestablishmentové strany, která se postupně začala přiklánět k čím dál extrémnějším 

pozicím pravicově populistické orientace. Během jeho předsednictví se z FPÖ stala strana 

označující se za bojovníka za práva obyčejných Rakušanů, přijala  svůj tvrdý euroskepticismus 

a ústředním tématem její politické agendy se stalo přistěhovalectví, přičemž Haiderova 

vyjádření a názory byly často hodnoceny jako xenofobní až rasistické. To zapříčinilo rozkol ve 

straně, od které se odtrhlo liberální křídlo a vznikl nový politický subjekt Liberální fórum (LiF), 

který nahradil FPÖ i jako člena v Liberální internacionále. 330 331 

Radikalizace svobodných a příklon ke krajní pravici se projevil i v neochotě jiných stran ke 

spolupráci. Populismus zaměřený proti přistěhovalcům nabývá však v Rakousku odlišné 

podoby než v jiných státech. Rakouská ekonomika je dlouhodobě jednou z nejstabilnějších 
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mezi členskými zeměmi eurozóny, což se projevuje i na setrvale rekordně nízké míře 

nezaměstnanosti. I přes to je rakouská společnost kupodivu dost náchylná na populistické 

apely operující s obavami o ztrátu tohoto standardu, Haiderovi se navíc podařilo imigraci 

propojit s pocitem ohrožení národní identity a katapultovat jej mezi jeden z hlavních 

problémů občanů Rakouska. 332  

V polovině 90. let oznámil Haider odklon od pangermanismu a ve všech stranických 

pamfletech se začal objevovat apel na rakouský lid. Tak si Haider vytvořil základní platformu 

pro osvojení euroskeptických postojů, mezi kterými se mezi ty nejvýraznější zařadilo 

odmítání členství v Evropské unii během ústavního referenda v roce 1994, posléze kampaň 

proti nahrazení rakouského šilinku eurem v roce 1998 a konstantní opozice vůči rozšíření 

unie o Turecko. Protiimigrační rétorika FPÖ se navíc v polovině 90. let začala stále více 

obracet směrem k odmítání přistěhovalectví z muslimských zemí, a vůbec poprvé se zde 

objevují varování před riziky muslimského náboženského terorismu. Tato agenda se později 

rozrostla o problematiku narůstajícího počtu muslimů v Rakousku, provázenou šířením obav 

z islamizace rakouské společnosti. 333 334 

V roce 1999 zaznamenali svobodní se ziskem skoro 27 procent svůj doposud nejlepší volební 

výsledek ve volbách do rakouského parlamentu. Podruhé během své historie se navíc měli 

stát součástí vládní koalice, tentokrát po boku ÖVP. Nový stranický kurz, který si strana 

osvojila pod Haiderovým vedením, však ve světle vstupu do vlády vyvolal ostrou kritiku 

vedení Evropské unie i dalších členských států. Rakousko se stalo cílem diplomatické izolace 

a svobodní museli přenechat post spolkového kancléře ÖVP. Evropská unie dokonce 

přistoupila k pozastavení hlasovacích a členských práv Rakouska. Nátlak mezinárodních 

partnerů i rostoucí nespokojenost vlastních občanů vyústila v Haiderovu rezignaci, po které 

se situace částečně zklidnila. FPÖ se ale dostala do vnitřní krize, kterou způsobila nejen 

ztráta charismatického lídra, ale i koaliční spolupráce s lidovci, díky které ztratila FPÖ svůj 

protestní charakter a nebyla schopna se sžít s rolí aktivního činitele politického 

establishmentu. Ve spojení s korupčními skandály a neustálými obměnami stranického 
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vedení zažila strana ve volbách v roce 2002 debakl, kdy ztratila podporu 15 procent 

Rakušanů oproti minulým volbám. ÖVP se přesto rozhodla na vládní úrovni spolupráci s FPÖ 

zachovat. 335 336 

V roce 2005 strana utrpěla další ránu v podobě vystoupení Jörga Haidera ze strany, kdy 

s sebou bývalý předseda odvedl celou členskou sekci svých podporovatelů. Aby toho nebylo 

málo, založil na tomto půdorysu novou pravicově populistickou formaci Svaz pro budoucnost 

Rakouska (BZÖ) a převzal místo FPÖ v koaliční vládě. Rozštěpený populistický prostor 

v Rakousku ale nebyl schopen vstřebat dvě podobně orientované politické strany, jejichž 

preference začaly klesat. V FPÖ se ale dostala v roce 2005 do čela vídeňská organizace 

vedená Heinzem-Christianem Strachem, ve kterém strana konečně strana našla prototyp 

charismatického lídra a mohla zahájit svou rekonvalescenci. Ta trvala až do propuknutí 

světové finanční a migrační krize, která katapultovala FPÖ i BZÖ opět na výsluní voličské 

přízně. 337 

Fakt, že FPÖ nebyla nadále vládní stranou, poskytl Strachemu strategickou výhodu opět 

svobodné prezentovat jako antiestablishmentovou stranu. Mohli se tak vymezit nejen proti 

tradičním stranám ÖVP a SPÖ, tak i proti svému novému nepříteli, Haiderově BZÖ. Ta se 

navíc po Haiderově smrti po volbách v roce 2008 vnitřně naprosto rozpadla a její politický 

vliv postupně vymizel. Součástí stranické identity FPÖ i nadále zůstala protiimigrační až 

rasistická rétorika, do jejíhož popředí se navíc dostala kritika islámu jako nebezpečné 

náboženské ideologie. Vládnoucí elity jsou podle svobodných odpovědné za nezvládnutou 

migrační politiku, která ústí v nekontrolovatelný příchod migrantů do Rakouska, kde uzurpují 

pracovní pozice poctivých Rakušanů. Mezi tyto poctivé a tvrdě pracující občany, jejichž 

pracovní pozice migranti ohrožují, nově Strache řadí i skupinu neueösterreicher, která sama  
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zahrnuje migranty ze zemí střední a východní Evropy. Jedná se především o v Rakousku 

početnou menšinu naturalizovaných Srbů, kteří jsou věrnými podporovateli FPÖ. 338 339 340 

Strache naopak umírnil rétoriku FPÖ v oblasti evropské integrace, kterou sice také z větší 

míry odmítá, ale přesto reflektuje evropské mechanismy jako nástroj ke kontrolování 

migrace z mimoevropských zemí, který ale současná evropská administrativa využívá špatně 

a nedostatečně. Nový lídr svobodných také zajistil jisté oteplení vztahů s Izraelem, když 

písemně uznal právo židovského státu na existenci s Jeruzalémem jako hlavním městem. 341 

Za Stracheho předsednictví se navíc do epicentra stranické identity vrátil koncept 

pangermanismu a Heimatu, který se projevuje apelem na národovecký tábor v rakouské 

společnosti a tradici rakouského národního socialismu. Členové FPÖ bývají navíc často 

spojováni s různými skandály s nacistickou symbolikou, jak dokazuje i skandál jedné 

z regionálních buněk FPÖ s distribucí zpěvníků nacistické mládeže. Za nepopiratelný úspěch 

FPÖ v oblasti migrační politiky se dá považovat přijetí nového zákona o státním občanství, 

který zavádí striktní pravidla pro žadatele a vychází z principu ius sanguinis. 342 

Těsnější příklon k populismu se projevil i v dosavadním ekonomicky liberálním směřování 

strany, které Strache obohatil o klasický apel na zavádění prvků silného sociálního státu 

exkluzivně pro občany Rakouska. Všechny tyto aspekty přispěly k udržení FPÖ při životě, 

protože se Strache projevil jako přirozený vůdce, který vyniká schopností  sebeprezentace a 

tím navázal na oblíbenou strategii personalizované politiky. Lépe než představitelé jiných 

stran pochopil sílu, kterou v politickém boji představují tradiční i nová média, která začal 

zahlcovat originálním a často dost svérázným obsahem, jako jsou například  předvolební 

videa, ve kterých Strache a další představitelé FPÖ rapují volební hesla strany. 343  
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Pod Stracheho vedením strana dospěla ke dvěma stěžejním volebním úspěchům – nejprve 

v roce 2017, kdy kandidát svobodných Norbert Hofer postoupil do druhého kola 

prezidentské volby a byl by i zvolen, pokud by se rakouský ústavní soud nevyslovil pro 

neplatnost voleb, což při jejich opakování umožnilo vítězství zeleného kandidáta Alexandera 

van der Bellena. Ve stejném roce svobodní excelovali v parlamentních volbách a stali se 

koaličními partnery mladého kancléře z ÖVP Sebastiana Kurze. Strache získal ve vládě post 

vicekancléře. V témže roce bylo pořízeno video, které o necelé dva roky později stálo u 

kolapsu celého vládního projektu. Strachemu se stalo osudným nevyjasněné a často 

kritizované napojení na Rusko a okolí prezidenta Putina. 344 

Nahrávka zachycuje Stracheho a místostarostu Vídně, jak se snaží na ostrově Ibize dojednat 

prodej populárního rakouského bulvárního deníku Neue Kronen Zeitung dceři ruského 

oligarchy. Kronen Zeitung má v Rakousku tradici již od roku 1900 a bývá považován za jeden 

z hlavních důvodů popularity krajně pravicově populistických názorů v rakouské společnosti. 

Jako takový se významnou měrou podílí na popularitě FPÖ, se kterou sdílí pohled na 

masovou migraci a kritiku elit, nejedná se ale o periodikum podřízené stranickému vedení. 

Kronen Zeitung je jedním z neprodávanějších deníků ve všech rakouských spolkových 

zemích, s výjimkou Voralberska a Tyrolska. Zprostředkováním prodeje a infiltrací redakce 

ruskými spojenci by se FPÖ bezpochyby dařilo cíleně ovlivňovat veřejné mínění u skupiny 

voličů, která má k FPÖ nejblíže. Strache se stal terčem recesistů a jednalo se o skrytou 

kameru, zveřejnění nahrávky přesto vyvolalo pozdvižení. 345 

Vicekancléřova pohotová rezignace na post předsedy FPÖ i místo ve vládě pravděpodobně 

zabránily další eskalaci skandálu a zamezily masivnímu odlivu voličů svobodných, kteří byli 

upokojeni vstupem oblíbeného Norberta Hofera do předsednického křesla. V důsledku 

ibizské aféry padla vláda kancléře Kurze a vůbec poprvé byly v Rakousku vyhlášeny 

předčasné volby na základě  parlamentem vyslovené nedůvěry. V prvních průzkumech 

veřejného mínění se ukázalo, že FPÖ aféra sice poškodila, ale projevilo se to pouze ztrátou 

cca tří až čtyř procentních bodů. Ve volbách do Evropského parlamentu strana obhájila pozici 
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třetí nejsilnější strany a voliči vyjádřili podporu i bývalému předsedovi Strachemu, když jej 

preferenčními hlasy katapultovali z nevolitelného místa na první příčku kandidátky. Jestli 

strana dokáže obhájit své pozice i po Stracheho odchodu záleželo i na tom, kdo bude 

potvrzen v předsednické pozici, a na výsledcích voleb na podzim 2019. Stracheho v pozici 

lídra nakonec nahradil neúspěšný prezidentský kandidát Norbert Hofer. Straně se pod 

Hoferovým vedením podařilo udržet pozici třetí nejsilnější celorakouské strany, nicméně 

v předčasných volbách se její výsledek propadl na necelých 17 procent – to je o cca 10 

procent oproti předchozím řádným volbám. V této pozici setrvává dle průzkumů veřejného 

mínění i nadále. V žádném z nich se FPÖ nepodařilo překonat hranici 20procentní podpory. 

Pozici třetí nejsilnější strany v rakouském parlamentu může udržet. V tomto smyslu se ale 

bude muset vyrovnat s rostoucí podporou koaličního partnera kancléře Kurze GRÜNE, který 

FPÖ po volbách na podzim 2019 nahradila i na vládní úrovni.   346 347 

8.5 Itálie: od secesionistického mýtu k vládní realitě 

Další členská strana parlamentní frakce ID je ve své zemi též považována za pevnou součást 

domácí politické scény. Jedná se o italskou Ligu severu (LN), která ovlivňuje italskou politiku 

již od roku 1989, kdy byla zakotvena jako volnější aliance, a poté od roku 1991, kdy se 

jednotlivé strany sjednotily pod hlavičkou politické strany.  

Strana vznikla spojením několika politických uskupení působících v severoitalských 

regionech, konkrétně v Lombardii, Benátsku, Ligurii, Piemontu, Emilii-Romagne a Toskánsku. 

Otcem tohoto projektu se stal první federální sekretář strany Umberto Bossi, který pocházel 

z volebně nejsilnějšího uskupení Liga Lombardie. Původ strany jako spojení různých 

regionálních uskupení byl i důvodem výrazného ideologického neukotvení a názorových 

rozdílů mezi jednotlivými frakcemi. Lombardská buňka, která měla v rámci LN vedoucí 

postavení a jejímiž členy byli Bossiho nejbližší političtí spojenci, včetně Roberta Maroniho, 

inklinovala spíše k politické levici. Bossi i Maroni měli za sebou kariéru v krajně levicových 

politických formacích a v souladu s těmito ideály stranu vedli spíše k ideálům středolevicové 

až sociálnědemokratické politiky. Odlišná byla situace v Benátské frakci, která se naopak 
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vymezovala jako hlas podporující politický a ekonomický liberalismus a centristickou 

orientaci nově vzniklé strany. Ideologické zaměření v ostatních regionech se také odlišovalo 

a pohybovalo se na ose mezi zastánci komunismu až po sociálně konzervativní křesťanské 

demokraty. 348 

Názorové rozdíly mezi členy LN však korespondovaly s její povahou zastřešujícího politického 

uskupení pro národní volby, zatímco na regionální úrovni si jednotlivé buňky ponechávaly 

samostatnost a sledovaly vlastní politickou linii. Bossi sám prohlásil, že nově vzniklá strana je 

hlasem veškerých obyvatel severoitalských regionů a jejich obráncem proti ohrožujícímu 

kapitalismu velkých firem a mocenských elit. Již od svého založení se ale LN vyznačovala 

jednotícím prvkem, který vycházel z konfliktní linie mezi centrem a periferií, a projevil se 

v politické rétorice striktní kritikou centralismu uplatňovaného italskou vládou v Římě. LN 

byla velmi populární politickou silou mezi drobnými severoitalskými živnostníky, na kterých 

postavila svou kampaň, a kritizovala vládu z mrhání finančních prostředků, které pocházejí 

z daní poctivých podnikatelů a pracujících ze severoitalských regionů. Tento postoj proti 

politickým elitám v Římě byl podpořen kolosálními korupčními kauzami, známými jako 

Tangentopoli, které měly za následek ztrátu legitimity všech stran dominantních v italské 

politice a rozpad dosavadního systému politických stran. Tento vývoj značně posílil voličskou 

podporu LN, která začala v předvolebních průzkumech vykazovat přízeň až 18 % voličů, 

většina z nich se ale později přiklonila k novému politickému projektu Silvia Berlusconiho.349 

 V porovnání s jinými evropskými regionalistickými stranami se LN odlišovala zacílením na 

odlišnou formu autonomie, kterou se jí podařilo konstituovat jako stěžejní téma italské 

politiky na mnoho následujících let. Šlo o politický a fiskální federalismus, pro regionalisty je 

přitom spíše typický požadavek co nejširší autonomie a speciálních práv zohledňujících 

charakter konkrétního regionu. Požadavky LN se ale radikálně proměnily v roce 1996 

ideologickou konstrukcí Itálie jako tří makroregionů – Padánie (severní regiony), Etrurie 

(regiony ve středu Itálie) a Jihu (nejjižnější regiony země). Do centra zájmu LN se dostala 

samozřejmě Padánie, která se stala symbolem jednoty severní Itálie, a vedení strany začalo 
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propagovat myšlenku secesionismu a separatismu. Konstrukt severoitalského makroregionu 

obnášel i vytvoření nové vlajky, výběr státní hymny či vypracování deklarace padánské 

nezávislosti doprovázené symbolickým aktem křtu základního kamene nového státu 

v Pádské nížině Osamostatnění regionu Padánie a jeho konsolidace jako suverénní federální 

republiky zůstává ve stranických dokumentech jako její oficiální cíl dodnes. Výslovné osvojení 

separatismu jako hlavního cíle LN se ale projevilo její izolací v rámci národní politické scény, 

LN sice byla schopna generovat volební úspěchy v tradičně silných regionech, její vliv 

v italském parlamentu začal ale ve světle klesajících preferencí pomalu mizet. Již tradičně se 

mezi frakcemi LN objevily spory o zaměření možného spojenectví buď s pravicovou či 

levicovou koalicí politických stran. 350 

Zatímco Bossi měl blízko k Berlusconimu a zkušenosti s účastí v jeho vládě měla LN již za 

sebou, čím dál tím samostatnější Maroni byl spíše zastáncem spolupráce s centristy a 

představiteli levice. Vítěznou strategií se ale nakonec stalo opět spojenectví s Berlusconim, 

jehož FI/PdL se v koaličních vládách staly významnými reprezentanty zájmů severních 

regionů oproti dalším koaličním partnerům, zejm. pak Národní alianci (AN), která se 

stylizovala spíše do role zástupce voličů z jihu. Angažmá ve vládní koalici donutilo Bossiho 

umírnit rétoriku požadující odtržení severu Itálie a do politického diskurzu byl tak zaveden 

nový požadavek devoluce. Ta měla ztělesňovat rozšíření samosprávy regionů a převod 

rozsáhlých rozhodovacích pravomocí z centra v Římě do rukou regionálních administrativ. 351 

352 

Pro Bossiho předsednictví bylo téma regionalismu bezpochyby ústředním pro identitu LN, 

klíčovými aspekty stranické politiky byly ale také protiimigrační politika a euroskepticismus. 

LN byla od začátku charakterizována jako rasistické a xenofobní uskupení, které označuje 

ilegální imigraci a trestnou činnost či terorismus s ní spojovanými jako ohrožení křesťansko-

židovské tradice a existenční hrozbu pro bezpečnost obyvatel Itálie i celé Evropy. Po celou 

dobu existence byla navíc xenofobie zaměřena i vnitrostátně, proti samotným občanům 
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351 AGNEW, John A. Place and Politics in Modern Italy. General Books, 2010. 
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Itálie pocházejícím z italského jihu. Tato forma nesnášenlivosti byla v podání LN 

prezentována na základě ekonomické argumentace rozdílnosti ekonomicky silného severu a 

slabého jihu. LN je zodpovědná za šíření stereotypizujících představ, vykreslujících obyvatele 

jižních regionů jako chronické zaháleče, kteří zneužívají italského sociálního státu k vlastnímu 

obohacení, kteří jsou navíc nevzdělaní, postrádají jakýkoliv smysl pro pracovní morálku a 

vzhledem ke své sobeckosti se neostýchají uchýlit až k násilné trestné činnosti. Na tomto 

modelu pak LN bojuje proti migraci obyvatel jihu na sever. I kvůli této agresivní rétorice po 

dlouhou dobu nebyla LN schopna najít možné spojence mezi regionalistickými hnutími 

v italském středu a na jihu, toliko měla spíše blíže k podobně orientovaným politickým 

aktérům ve specifickém regionu Jižního Tyrolska, který je silně ovlivněn rakouskou tradicí. 353 

354 

Počátkem 20. století se začaly prohlubovat názorové rozdíly mezi vedoucími osobnostmi LN, 

což vedlo k pozvolné konsolidaci čtyř hlavních mocenských bloků v rámci strany. Až do roku 

2008 zaujímal centrální místo ve stranické hierarchii tzv. magický kruh, v jehož čele stál 

předseda Bossi a jeho nejbližší spojenci. Mezi ty ale už nepatřil druhý nejvýraznější politik LN, 

ministr vnitra Roberto Maroni, který byl zastáncem spíše proliberálně orientované politiky a 

podporovala ho široká základna maroniánů v rámci stranické platformy. Další dominantní 

frakce se utvořila kolem stranického koordinátora Roberta Calderoliho, tzv. calderoliáni, a 

poslední sestávala z představitelů regionu Benátska, jehož vedení mělo sice blízko k Bossimu, 

ale po formální stránce si zakládalo na oddělenosti od všech dalších složek LN v souladu 

s federálním principem. Zastánce umírněnější a spíš levicově orientované politiky Maroni 

získával napříč členskou základnou stále citelnější podporu a jeho frakce se brzy stala v rámci 

LN dominantní a začala zastiňovat formálně vedoucí magický kruh. Tato popularita vycházela 

především z úspěchů v Berlusconiho vládě. 355 

LN stála u zrodu zákona zavádějícího model fiskálního federalismu, který navíc parlamentem 

prošel bez větších obstrukcí, když jej podpořila levicově populistická IdV a středolevicová PD 
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se zdržela hlasování. Maroni se ale především zviditelnil svými činy v roli ministra vnitra na 

poli italské protiimigrační politiky, když zavedl mechanismy obrany Itálie proti 

nekontrolované migraci tzv. mořskou cestou. Maroni dosáhl i díky dobrým mezinárodním 

vztahům premiéra Berlusconiho s libyjským diktátorem Muammárem Kaddáfím uzavření 

bilaterální dohody o vracení ilegálních migrantů zpět do Libye. Za přerozdělovací centrum byl 

vybrán italský ostrov Lampedusa, kam se nově příchozí migranti soustřeďovali především. 

Odtud byli prostřednictvím italských lodí se smíšenou italsko-libyjskou posádkou vraceni zpět 

do Libye. Maroni byl ale kritizován, že postupy celní správy porušují národní předpisy o 

azylové politice, a že ve většině případů nedochází k prověření důvodů odchodu migrantů ze 

země, sužované autoritativní diktaturou a porušující lidská práva. Maroni a Berlusconi měli 

ale širokou podporu veřejnosti, která slyšela na jejich rétoriku odmítání multikulturní Itálie 

připisované italské levici. Postoje Roberta Maroniho k otázce migrace nebyly natolik radikální 

jako v případě mnoha dalších členů LN, sám odmítal ideu policejního státu a volal po nalezení 

jiného modelu, který umožní efektivnější začlenění migrantů do italské společnosti, kterým 

podle něj není pouhé poskytnutí občanství, práce a bydlení. Jeho řešení migrace mořskou 

cestou ale ukazuje, že se neštítil pragmatických řešení, ve kterých shledával prostor pro 

maximalizaci voličské popularity. Dohoda s Kaddáfím byla ukončena vojenským zásahem 

NATO proti Libyi a Berlusconiho vláda byla brzy nahrazena úřednickou vládou Maria 

Montiho. 356 

Ve stejné době eskalovalo napětí mezi jednotlivými mocenskými bloky v LN. Maroniáni a 

calderoliáni nalezli formát spolupráce, jehož jednotícím momentem byla snaha odstavit 

magický kruh od vedení strany. Tomu napomohlo i zapojení Umberta Bossiho do korupčního 

skandálu, který odhalil spolupráci hlavního pokladníka strany s jejím předsedou na 

zpronevěřování stranických financí a jejich přerozdělování na účty rodinných příslušníků 

obou činitelů. Vnitrostranické rozepře vyústily v roce 2011 v Bossiho rezignaci a 

z navazujících předsednických voleb vyšel Maroni vítězně s evidentním náskokem. Bossi byl 

jmenován federálním prezidentem, což byla toliko čestná funkce vytvořená v rámci LN přímo 

na míru bývalému předsedovi. 357 

 
356 DANICS, Štefan, TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus. 
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Maroniho předsednictví posunulo LN od radikálních pravicových pozic v otázkách migrace 

nebo odmítání Evropské unie spíše směrem do politického středu. V ekonomice dokonce až 

směrem k politické levici, vzhledem k tomu, že Maroni kladl populisticky důraz na prvky 

sociálního státu, ze kterého budou řadoví Italové těžit a prospívat. Euroskepticismus 

v Maroniho pojetí se proměnil v určitou formu funkčního nového europeanismu 

protěžováním zejména myšlenky Evropy regionů. Ideologie padánského nacionalismu a 

federalismu je pak plně v souladu s takovou Evropou, která se zakládá na individualitě jejích 

jednotlivých složek a neusiluje o vytvoření centralizovaného superstátu. Maroni propagoval 

roli Itálie jako hlavního aktéra v italské politice, souhlasil s rozšířením pravomocí Evropského 

parlamentu, obhajoval přímou volbu předsedy Evropské komise, zavedení systému 

evropských půjček členským státům i rolí Evropské centrální banky jako záchranné sítě v této 

oblasti. Za jeho předsednictví se LN vyslovila i pro urychlení čtyř dimenzí evropské integrace 

v oblasti politické, ekonomické, bankovní i fiskální. Uvedl LN do digitálního věku, když se 

během jeho éry počaly objevovat první snahy o vedení politické kampaně na sociálních 

sítích. Ve volbách v roce 2013 ale strana zažila debakl v podobě zisku cca pouze 4 a půl 

procenta do obou komor. Sám Maroni sice uspěl a stal se v Lombardii guvernérem, bylo ale 

jasné, že strana se z krize po Bossiho odchodu nevzpamatovala. Téhož roku rezignoval na 

předsednický post a novým předsedou se stal Maroniho stoupenec a žák Matteo Salvini, 

který předsednickou volbu opanoval a drtivě porazil své protikandidáty, mezi kterými 

figuroval i dlouholetý lídr LN Umberto Bossi.358 359 360 

 Ideologická profilace LN se po nástupu Salviniho k moci výrazně proměnila a začala se 

přiklánět k vyloženě pravicovým pozicím za využití populistických taktik. Bossim protěžované 

téma federalismu a secesionismu bylo upozaděno, což bylo předpokladem Salviniho 

politického kurzu ukotvení LN jako významného hráče na úrovni celé Itálie. LN měla sice 

stabilní podporu v severních regionech, před Salvinim však stála výzva, jak získat přízeň Italů 

ze středních a jižních oblastí. Salvini tak mimo jiné inicioval vznik sesterské politické 

organizace My se Salvinim (NcS), která operovala výlučně mimo severní Itálii, kde  čerpala 
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svou členskou základnu, nicméně v rámci italské politiky sdílela jednotnou vizi a následovala 

kroky své mateřské organizace. Překonání severního etnocentrismu strany má pak 

symbolizovat vypuštění přívlastku „severu“ z názvu strany, pod kterým entita vystupuje. 

Oficiálním názvem do dnešních dnů zůstává Liga severu, stejně jako oficiální ideologie 

založená na federalismu a autonomii severoitalských regionů. Začleněním sloganu „Salvini 

for premier“ strana dále potvrdila svůj nový kurz zaměření se na národní politiku a snahu 

stát se politickou silou přijatelnou pro všechny Italy, bez ohledu na region. Salvini tímto 

způsobem usiloval o převzetí vedoucí úlohy v rámci středopravé koalice a získání voličů 

dosud podporujících Silvia Berlusconiho a jeho konzervativní FI. Za tyto kroky Salviniho 

kritizoval jak čestný předseda strany Bossi, tak lombardský guvernér Maroni, který po 

volbách v roce 2018 jako gesto nesouhlasu dokonce odmítl pokračovat v regionální vládě. 361 

362 

 Přerod regionalistické strany v celonárodního politického hráče mělo symbolizovat zaměření 

se na dvě hlavní témata, která občané Itálie považují za naprosto kruciální. Konsolidaci 

těchto témat napomohla mezinárodní situace, která se zrovna nacházela uprostřed 

probíhající finanční a migrační krize, které obě znamenaly v případě Itálie tvrdý dopad na její 

každodenní realitu. Hlavními politickými tématy LN se tak stal tvrdý euroskepticismus a 

radikální protiimigrační politika, které se navíc v politice LN podařilo propojit. Za příliv 

muslimů do Evropy Salvini označuje právě neschopnou evropskou garnituru, která není 

schopna proměnit současnou protiimigrační politiku v účinnou obranu kontinentu. LN se 

ostře vymezila proti setrvání Itálie v eurozóně, Salvini veřejně označil projekt společné 

evropské měny za zločin proti lidskosti a na evropské úrovni začal spolupracovat s podobně 

orientovanými politickými aktéry z Francie a Nizozemska. 363 

Salvini se stal prototypem charismatického lídra, který má potenciál oslovit širokou veřejnost 

ze všech koutů Itálie, čehož dosahuje nejen svým lidovým vystupováním a rétorikou 
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s kladením důrazu na potřeby a obavy řadových občanů, ale i schopností tyto přednosti 

zužitkovat v digitálním prostoru. Vyniká také  hyperaktivním vedením politických kampaní, 

před každými volbami podniká turné po všech italských regionech, kde se setkává s voliči, 

otevřeně a přátelsky s nimi debatuje o tom, co je trápí, a především u toho působí lidsky. 

K voličům přistupuje jako k sobě rovným a tento přístup si zachoval i po vstupu do pozice 

ministra vnitra, typická je jeho letní cesta po Itálii v roce 2019, kdy v oblíbených přímořských 

rezortech dělá DJ a míchá koktejly. Směřování LN pod jeho vedením se nelíbí bývalým ani 

současným výrazným osobnostem ve straně. Jak ale dokázala předsednická volba z roku 

2016, kde proti Salvinimu kandidoval podstatně umírněnější kandidát Gianni Fava, který 

vyjadřuje ve většině otázek souhlas s projektem evropské integrace a je aktivním zastáncem 

a propagátorem spolupráce s USA a s tím souvisejícího členství Itálie v NATO, jedná se 

v současné LN o menšinový názor. Většina členské i voličské základny stojí za Salvinim. 364 365 

LN před volbami v roce 2018 svou euroskeptickou rétoriku umírnila a nadále nepožaduje 

opuštění eura – krok, který byl nutný pro opětovnou spolupráci s Berlusconiho stranou 

v rámci pravicové koalice. V těchto volbách se naplnil Salviniho cíl přetvořit LN ve vedoucí 

složku této koalice, kdy volebními zisky FI skutečně překonala. Následná populistická koaliční 

vláda s M5S, ve které Salvini vedl ministerstvo vnitra, byla typická častými neshodami, na 

jejichž pozadí můžeme vysledovat rostoucí Salviniho sebevědomí odpovídající průzkumům 

voličské oblíbenosti, kde se LN profiluje jako suverénně nejsilnější samostatný politický 

subjekt v Itálii, a to především na úkor svých vládních a koaličních partnerů. Cílená destrukce 

vládního partnerství, kterou Salvini argumentoval rozdílnými postoji k developerskému 

projektu výstavby železnice TAV propojující Turín s francouzským Lyonem, je vnímána jako 

projev mocenských ambicí nejpopulárnějšího italského politika. I v tomto případě se Salvini 

postavil do role obránce lidu, když lobboval za schválení projektu, protože vytvoří spoustu 

nových pracovních míst a zkrátí trvání cesty mezi městy o více než dvě hodiny, což pozvedne 

životní úroveň Turína a bude mít pozitivní dopady na jeho ekonomiku. Hnutí M5S, na jehož 

stranu se postavil i nezávislý premiér Giuseppe Conte, kontrovalo zejména katastrofickými 

dopady, které bude mít projekt na životní prostředí a reliéf místní krajiny. Salvinimu se 
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nepodařilo docílit vypsání předčasných voleb, které by poškodily M5S a významně limitovaly 

vliv Silvia Berlusconiho, právě kvůli snaze M5S moderovat své kritické postoje a stát se 

možným partnerem jiných stran na domácí i evropské politické scéně. To se projevilo i 

v uzavření koalice se středolevicovou PD. LN se pod vedením Salviniho tak opět stala součástí 

parlamentní opozice, čímž její představitelé přišli významný mediální prostor, který jim 

umožňoval prezentovat se jako stranu, která je schopna dosahovat reálných výsledků, a její 

program netvoří pouze plané sliby. Strana v současnosti nadále dominuje průzkumům 

voličských preferencí, předvídané výsledky jsou ale výrazně nižší, než tomu bylo v době, kdy 

byl Salvini místopředsedou vlády a ministrem vnitra v Conteho kabinetu. To je způsobeno 

především stoupající popularitou další významné strany středopravé koalice – Bratrů Itálie 

(FdI), v jejichž čele stojí nadějná italská politička Giorgia Meloni. Její straně se úspěšně daří 

získávat podporu dřívějších voličů LN a FI, a pravděpodobně i některých pravicově 

smýšlejících příznivců M5S. Salviniho pozice zdánlivě není už tak pevná ani v rámci vlastní 

strany – během prvních měsíců krize způsobené pandemií COVID-19 na jaře roku 2020 na 

sebe totiž zdařilým krizovým managementem na lokální úrovni upoutal pozornost benátský 

starosta Luca Zaia. V současnosti se o něm hovoří jako nejvýraznějším adeptovi na pozici 

lídra, který by v budoucnu mohl Salviniho dominanci ve straně zpochybnit. 366 367 

8.6 Belgie: království, kde sever vyhlásil válku jihu  

Již tradičním spojencem shora zmíněných stran je i belgická politická strana Vlámský zájem 

(VB), která na národní politické scéně figuruje již od konce 70. let minulého století. Ideově 

nejblíže má k italské LN v její původní podobě, protože taktéž staví na ideologii nacionalismu 

spojeného s požadavkem secese od stávajícího Belgického království. Přesto nad ostatními 

frakčními stranami ID vyčnívá v tom, že byla schopna dosahovat obdivuhodných volebních 

výsledků v době, kdy většina ostatních krajně pravicových nacionalistických stran buď 

neexistovala, či možnost jejich úspěchu byla značně omezena kvůli nepřijatelnosti pro voliče 

tradičních politických stran, kteří o nich nebyli s to přemýšlet jako o možné alternativě. VB 

od voleb v roce 1991 kontinuálně rostl ve výsledcích až k 12procentnímu zisku v roce 2007. 
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Poté pozici VB převzala politická strana s podobným programem, ale méně radikální 

rétorikou. Etablování VB se přitom odehrávalo na složitém půdorysu belgického 

federativního politického systému.  

Belgie byla až do roku 1993 unitárním státem s jednotnou soustavou zastupitelských orgánů 

i systémem politických stran. Podobně jako v sousedním Nizozemsku byl navíc belgický 

společenský i politický život soustředěn kolem tří tzv. sloupů, jejichž význam ovlivňoval 

daleko více než pravidelnosti, jaké strany konkrétní sociální skupiny volí a proč. Politické 

strany byly v těchto podmínkách nositeli určité kulturní identity, přičemž byly úzce provázány 

s dalšími institucemi veřejného života, včetně církevních i mediálních struktur. Tyto sloupy 

byly v Belgii tradičně tři – sloup křesťanskodemokratický, liberální a sociální, který vznikl se 

zpožděním za prvními dvěmi Jejich političtí reprezentanti dominovali belgické politice 

v podstatě až do přeměny ve federaci, zejména ke konci však jejich podpora kolísala ve 

prospěch nových pravicových i levicových alternativ. Ve většině případů se ale hovoří spíše o 

tzv. zweeppartij. Tento termín bývá volně do češtiny překládán jako strana biče, a označuje 

menší politickou stranu, jež je schopna svou přítomností v politické soutěži značně zasáhnout 

elektorát některé ze zavedených partají, ale zároveň neusiluje o kompletní uzurpaci politické 

moci. Touto strategií se spíš snaží dosáhnout výhod s cílem naplnit některé body svého 

politického programu. 368 

Pro formování belgické krajní pravice byl takovou podstatnou stranou biče Lidový svaz (VU), 

který vznikl ve Vlámsku v roce 1954. Jednalo se o menší stranu pravicové orientace, jejímž 

hlavním programovým bodem byla kritika Belgie jako unitárního státu a volání po přeměně 

ve federaci. Příhodné je, že tato strana vznikla právě ve Vlámsku, tedy severní 

nizozemskojazyčnéčásti království. V poválečném období se Belgie musela vzpamatovat z 

dopadů právě proběhlého světového konfliktu. V té době však začaly vyplouvat na povrch 

rozdíly mezi dvěma teritoriálními celky, které Belgii utváří – Vlámskem na severu a 

frankofonním Valonskem na jihu. Vlámsko se z poválečné krize zvládlo poměrně brzy 

vzpamatovat i nastartovat ekonomiku, Valonsko se však potýkalo s většími problémy. 

Vlámští nacionalisté začali být nespokojení s tím, že bohatší část země musí doplácet na tu 
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strádající. Propast mezi oběma společenstvími se tak začala prohlubovat po ekonomické linii, 

přičemž tento trend přetrvává dodnes. Polarizace obou částí země probíhala i z hlediska 

politických preferencí. Zatímco ve Vlámsku tradičně dosahovali lepších výsledků pravicově 

orientovaní křesťanští demokraté, jejichž roli ke konci století začaly přebírat strany 

nacionalistického rázu vyžadující secesi, ve Valonsku se těšili větší podpoře vždy socialisté a 

později zelení, tedy klasicky představitelé politické levice. 369 370 371 

Vlámský, a v omezené míře i reakční valonský nacionalismus vygradoval v roce 1993, kdy 

byla přijata nová belgická ústava, která definitivě proměnila království ve federaci. Tento 

nový státní útvar měl přitom značně komplikovaný a mnohovrstevný charakter. Organizační 

členění země proběhlo po dvou osách – jazykové a teritoriální. Podle tohoto klíče došlo ke 

vzniku tří jazykových komunit a tří teritoriálních regionů, přičemž každá složka byla dle 

ústavy vybavena i vlastním zákonodárným tělesem. Jazyková společenství tak utvářelo 

nizozemsky mluvící obyvatelstvo, žijící převážně ve Vlámsku a v menším počtu v hlavním 

městě Bruselu, frankofonní obyvatelstvo, zastoupené ve Valonsku a představující většinu 

občanů v bruselské aglomeraci, a konečně německá jazyková komunita, která se koncentruje 

kolem města Liége ve východní části Belgie. Podle regionálního principu byla země rozdělena 

na vlámský a valonský region. Samostatnou jednotkou se stalo hlavní město Brusel, které 

fungovalo jako svého druhu nárazník mezi oběma regiony. De iure tak měla Belgie nově 

sedm samostatných parlamentů, včetně toho zastřešujícího federálního. De facto jich však 

existuje o jeden méně, jelikož parlament nizozemskojazyčného společenství fúzoval 

s legislativou vlámského regionu. Na tomto půdorysu se začal odvíjet i politický život – 

většina tradičních stran měla samostatnou variantu v obou dominantních regionech, pouze 

pár politických subjektů, včetně belgických komunistů, vyvíjí ucelenou činnost v rámci celého 

státu. 372 
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VB vznikl v roce 1978 původně pod názvem Vlámský blok. Jeho ideologickým předchůdcem 

je právě VU. Zakládající členové VB představovali v organizační struktuře VU radikální křídlo, 

které neschvalovalo politiku stranického vedení zejména v otázce, jak má devoluce 

proběhnout. Zatímco VU podporovala vizi federální Belgie, představitelé VB již od počátku 

požadovali kompletní osamostatnění a vznik suverénního vlámského státu či utvoření 

federace se sousedním Nizozemskem podle jazykového klíče. Požadavek samostatného 

Vlámska a odpor setrvávání v rámci belgického státu se stal ihned hlavním mobilizačním 

prvkem pro voliče VB. Programově jej doplňovala pro populistické nacionalistické subjekty 

typická protiimigrační rétorika, kterou si VB osvojil během 80. let. Jejím určujícím prvkem byl 

též vlámský nacionalismus. Představitelé VB začali prosazovat upřednostňování vlámských 

občanů ve všech oblastech společenského života. Tato politika se měla týkat jak zahraničních 

cizinců, tak i ve Vlámsku přebývajících Valonů. Nejkritičtější postoj však strana zaujala 

směrem k imigrantům z mimoevropských států. U těch VB požadoval okamžitou repatriaci 

do země původu. Jiné řešení přitom nepřipouštěl. Strana usilovala o absolutní zákaz migrace 

do Belgie, její představitelé veřejně vyzývali, aby cizinci byli diskriminováni, a při jakékoliv 

pochybnosti měli mít rodilí Vlámové přednost ve všem. Tato agenda v ideologii VB postupně 

bobtnala, až přerostla v hlavní lákadlo, kvůli kterému se nespokojení pravicoví voliči k VB 

obraceli. VB si tak získal přívlastek rasistického a xenofobního subjektu. Tato kritika se 

později projevila výrazným zmírněním mnoha protiimigračních požadavků, kdy strana začala 

připouštět možnost asimilace cizinců respektujících hodnoty vlámského regionu. 373 

Politika VB se naprosto vymykala tomu, na co byly belgické politické strany zvyklé. Subjekt 

tak nikdy ani nedostal šanci hrát roli strany biče, ostatní strany jej totiž podrobily ostrakizaci 

od samého počátku. Všeobecná shoda na uzavření cordon sanitaire kolem VB tak 

nacionalisty připravila o vyhlídky spolupráce na vládnutí na jakékoliv úrovni, a to i přes to, že 

volební zisky VB měly časem tendenci se zvyšovat na federální i regionální úrovni. 

Programatika VB se však postupně vyvíjela. V otázce protiimigrační politiky se postupně 

představitelé strany zaměřili především na hrozbu islamizace Belgie, jež byla spojována 

s rostoucím počtem migrantů především z Turecka a Maroka. Samotná strana pak dodnes 

úzce spolupracuje s různými antiislámskými organizacemi, včetně vlámského Svazu měst 
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proti islámu, u jejíhož zrodu stáli právě členové VB. Ve vztahu vůči muslimům se někteří 

představitelé VB začali uchylovat až k vyjádřením balancujícím na hranici politického 

extremismu. Památný je např. výrok předsedy VB Filipa Dewintera, dle kterého každá 

muslimská žena nošením burky uzavírá smlouvu o své deportaci z Belgie i Evropy. Rostoucí 

extremismus a radikalismus strany vedl v roce 2004 tehdejšího premiéra Guye Verhofstadta 

ke zřízení zvláštního soudního tribunálu, který byl pověřen vedením procesu proti VB. 

Obvinění vycházela právě z rasistických a xenofobních vyjádření členů strany, i 

z kontroverzních bodů jejího programu. Tribunál nakonec obvinění shledal jako oprávněná a 

stranu zrušil. Ještě v témže roce však původní členové bloku provedli reorganizaci strany a 

pod taktovkou předsedy Francka Vanheckeho vznikl nástupnický subjekt – dnešní Vlámský 

zájem. Nový VB značně utlumil svou radikální rétoriku v otázkách migrace, ideologicky přesto 

šlo o téměř totožný subjekt jako v případě jeho předchůdce. Strana byla stále populistická a 

nacionalistická. 374 375 

VB se po restrukturalizaci zaměřil i na jiná témata. Stále častějšími se staly výpady proti 

tradičním politickým stranám a kritika politických elit. V tomto směru si VB osvojil jako 

klíčové téma boj proti korupci. Více prostoru se však dostalo i zpřísnění trestního systému a 

sociální tématice, ve kterých VB zaujímá tradičně konzervativní postoje, zahrnující opozici 

vůči legalizaci sňatků homosexuálů. Ve VB se začal více projevovat i euroskepticismus. Ten 

byl součástí identity strany od počátku, ovšem v poněkud omezeném provedení. VB 

naprosto odmítá myšlenku federální Evropy, pokud by však toto směřování bylo upraveno 

směrem ke konfederativnímu svazku států, nestaví se proti. Pokud by se ale měla 

federalizace prohlubovat, bude požadovat referendum o vystoupení Belgie z unie. Odpor 

k federativnímu uspořádání státu si VB podržel i ve vztahu k velké Belgii. Franck Vanhecke se 

o belgické federaci opakovaně vyjadřoval jako o umělém státu, jehož existence ani autorita 

pro něj osobně nic neznamená. Vzhledem k tomu, jak byla založena, nehodlá ani reflektovat 

její existenci. VB je nadále politickou stranou určenou Vlámsku a Vlámům, a neusiluje o 

vyvíjení politiky ve prospěch kohokoliv jiného, včetně sousedního Valonska. Současný 

předseda VB Tom van Grieken hovoří přímo o vlámském patriotismu, který vysvětluje na bázi 
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emočního nacionalismu – patriotismus přirovnává k mateřské lásce, podobně tedy 

konstituuje pouto, které je věčné, extrémně silné a nikdo nemá právo jej narušovat. Do jisté 

míry se tak vymezil proti pragmatickému nacionalismu svého předchůdce v předsednickém 

křesle. 376 377 378 

Voličská podpora VB kontinuálně rostla od roku 1991 až do roku 2007. V té době se na 

vlámské politické scéně začal prosazovat jiný subjekt vlámského nacionalismu – Nová 

vlámská aliance (N-VA). N-VA je dalším nástupnickým subjektem původní VU a vznikla 

odštěpením v roce 2001. Její zakladatelé utvářeli další radikální křídlo původní aliance. 

Oproti VB se však jedná o dost mírnější alternativu pro voliče, kteří sice vyznávají hodnoty 

vlámského nacionalismu, ale nesouhlasí s přepjatou protiimigrační rétorikou VB. N-VA nabízí 

reálnější řešení a ostatní strany jsou ochotné se s ní podílet na koaliční vládě. Jedná se taktéž 

o secesionistický subjekt, přesto svou vizi značně odlišuje od té propagované VB. Zatímco VB 

nadále prosazuje vznik samostatného vlámského státu, N-VA představila vlámskému 

obyvatelstvu odlišný dvoustupňový koncept. Strana v první řadě usiluje o přetvoření Belgie 

v konfederaci, tedy volnější státní svazek než je federace, s ještě menším rozsahem 

pravomocí na celostátní úrovni. Kýženým cílem je stejně jako v případě VB následné 

rozvolnění a kompletní osamostatnění Vlámska a Valonska. N-VA počítá s přechodným 

obdobím, během kterého by se oba budoucí státní celky měly konsolidovat politicky i 

ekonomicky. 379 380 

Umírněná konzervativní N-VA značně ohrozila voličskou banku VB. Největší propad VB 

zaznamenal ve volbách roku 2014, kdy strana získala necelá čtyři procenta hlasů a pouze tři 

poslanecká křesla ve federálním parlamentu. N-VA se naopak už v roce 2010 stala vůbec 

nejúspěšnější politickou stranou v celé Belgii. Její postavení bylo nezpochybnitelné ve 
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Vlámsku, ale i na federální úrovni, kde silou volebního mandátu přesahovala i nejsilnější 

valonskou Socialistickou stranu (PS). Na dramatický neúspěch reagoval VB změnou lídra – 

právě v ten moment se ke kormidlu postavil výše zmíněný teprve sedmadvacetiletý právník 

Tom van Grieken. Silou své osobnosti provedl potřebné změny v prezentaci strany, značně 

utlumil její radikální mediální obraz, a učinil z ní reálnou alternativu pro voliče ztracené ve 

prospěch N-VA. V popředí zájmu VB jsou nadále vlámské zájmy, ale s výhradou, že až budou 

problémy Vlámska uspokojivě vyřešeny, vznikne prostor pro pomoc ostatním. Tento politický 

styl se ukázal jako plodný. Hned v následujících volbách v roce 2019 se VB stal 

s 12procentním ziskem druhou nejsilnější stranou ve Vlámsku i na federální úrovni. Počtem 

poslaneckých křesel tvoří třetí nejpočetnější poslanecký klub v dolní komoře celobelgického 

parlamentu. 381  

 Úspěch pravicových populistů a nacionalistů přiměl k reflexi i vlámskou vládní N-VA. Ta ve 

světle opětovného nárůstu popularity VB zařadila do své prezentace protiimigrační témata, 

jejichž intenzita však zdaleka nedosahuje extremismu, na který jsou Belgičané zvyklí 

v provedení VB. Lídr N-VA Bart De Wever si však je plně vědom, že v situaci, kdy VB může 

jednoduše v hrozících předčasných volbách zaujmout pozici nejsilnější belgické strany, jsou 

voliči více volatilní. Nezohledňování toho, co sami považují za důležité, by mohlo mít pro 

jeho stranu i celou Belgii fatální důsledky. Nepsaná dohoda o nespolupráci belgických stran 

s radikálními populisty z VB však nadále přetrvává i přes to, že bylo období, kdy zrovna De 

Weverova N-VA zvažovala prolomení cordon sanitaire. VB nyní těží ze své nové uhlazenější 

identity a energického a charismatického lídra, který disponuje všemi předpoklady, aby svou 

stranu dovedl k drtivému volebnímu vítězství. Tato perspektiva je logicky trnem v oku všem 

zastáncům Belgie v té podobě, jak ji známe dnes. 382 

8.7 Nizozemsko: úspěch radikální pravice ve světle politického násilí 

Přítomnost všech shora zmíněných politických stran můžeme považovat v rámci národních 

stranických systémů za určitý prvek politické kontinuity a jejich přítomnost označit za 
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poměrně stálou. Jinak tomu je u jiných členů evropské frakce ID, kteří nabyli na popularitě 

v důsledku rozmrzání stranických systémů v některých evropských zemích. Tento proces byl 

typický pro skandinávské země, ale také třeba v Nizozemsku. Proměna politické scény se zde 

odehrála po opuštění pilířového modelu společnosti, který spojoval tábory v nizozemské 

společnosti s poměrně pevnými a stálými strukturami politických, mediálních, vědeckých a 

náboženských institucí. Nizozemská politika se tak profilovala jako silně konsensuální a 

ideologie hlavních stran se neustále sbližovala, což se projevilo například v opakovaných 

purpurových vládních kabinetech, které v podmínkách Nizozemska sestávaly ze sociálně 

demokratické PvdA, konzervativně liberální VVD a progresivně liberálních D66.  

V 90. letech tento styl politiky prošel krizí způsobenou ignorováním pro voliče stěžejních 

témat – přistěhovalecké politiky a s ní související kriminality, která byla připisována 

nizozemské muslimské menšině – a protěžováním ekonomických témat. Neochota se těmito 

tématy zabývat tak vytvořila volný prostor pro nového aktéra na nizozemské politické scéně, 

kterého využil vysokoškolský profesor a novinář Pim Fortuyn, který na těchto základech 

vybudoval v roce 2001 svou populistickou stranu Kandidátka Pima Fortuyna (LPF). 383 

LPF představoval jakýsi hybrid kritiky establishmentu, pravicového nacionalismu zaměřeného 

proti ideologii multikulturalismu, euroskepticismu a liberální socioekonomické politiky. 

Fortuyn sám měl původně figurovat na kandidátce politické strany Životaschopné 

Nizozemsko (LN), která jej ale odmítla poté, co začal veřejně ventilovat své protiislámské 

postoje. LPF se ostře vymezovala proti dosavadnímu konsensuálnímu modelu politiky, který 

ztělesňovaly purpurové vládní koalice, sestávající z nizozemských sociálních demokratů, a 

konzervativních i progresivních liberálů Na těch Fortuyn vystavěl svou odmítavou politiku, 

když je prezentoval jako ignorantskou mocenskou elitu s pramalým zájmem o potřeby 

řadových občanů, které zaměřují své úsilí směrem k nafukování státního úřednického 

aparátu, který existuje jen proto, aby následoval vlastní mocenské ambice a přitom házel 

klacky pod nohy obyčejným lidem. To se přímo promítlo do přistěhovalecké politiky 

současné vlády, která věnuje nadstandardní pozornost a finanční prostředky integraci a 

začlenění muslimů do nizozemské společnosti. Tato snaha je ale podle Fortuyna zbytečná, 
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jelikož islám je ideologie, která je naprosto neslučitelná se základy moderní evropské 

společnosti založené na křesťansko-židovském odkazu. Tyto finanční prostředky by naopak 

měly vést do sektoru veřejných služeb, který Fortuyn vnímal jako podfinancovaný a 

v souladu s principem sociálního státu prosazoval jeho větší otevřenost směrem k obyčejným 

Nizozemcům. 384 

Oba tyto apely se staly i základem Fortuynovy kritiky Evropské unie. LPF neodmítala proces 

evropské integrace jako takový, dokonce mu byla i pozitivně nakloněna, problémem je ale 

jeho současná přehnaně byrokratická podoba. Byrokratické elity stály u jeho zrodu a stále 

zaujímají pozice v jeho vedení. Fortuynův euroskepticismus sahal od způsobu kontribuce 

členských států formou členských příspěvků, přes evropské přerozdělování ze strukturálních 

fondů až po funkční mechanismy Evropského parlamentu. Požadoval návrat některých 

rozhodovacích pravomocí zpět na národní úroveň a prosazoval jasnější a pronárodně 

orientovaný mandát nizozemských europoslanců, kteří mají na evropské úrovni postupovat 

dle jasných instrukcí a priorit v souladu s vůlí nizozemského lidu. 385 

Vedle této národně zaměřené politiky byla však LPF v mnoha otázkách velice liberálním 

subjektem – Fortuyn vystupoval jako bojovník za rovnoprávnost žen, vystupoval na obranu 

LBGT komunity, jeho strana byla prosta antisemitských postojů, a i přes radikální odmítání 

muslimské migrace, nepožadoval repatriaci těch muslimů, kteří na území Nizozemska již žili. 

U těch apeloval na co nejdůslednější integraci a kulturní asimilaci prostřednictvím osvojení 

nizozemské identity. Těm, kteří o vstup do Nizozemska žádali nově, byl ochoten poskytovat 

finanční náhrady ze státní kasy, aby se vrátili do země původu. LPF podporovala členství 

země v NATO a odmítala rozšíření Evropské unie nejen o Turecko, ale i teoretický přístup 

zemí jako je Rusko, Ukrajina nebo Bělorusko. V zahraniční politice se LPF profilovala značně 

prozápadně, což není u podobných politických subjektů samozřejmostí. Předseda strany 

proslul jako vynikající rétor, který si nebral servítky, vždy hovořil otevřeně a upřímně, což 

vedlo k jeho nadstandardní oblíbenosti mezi voliči. 386 

 
384 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
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386 DANICS, Štefan, TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus. 
Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-122-5. 
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Vládní VVD a Demokraté 66 (D66), kteří jeho popularitu pocítili nejcitelněji, se obrátili 

k hysterické politice, která měla za cíl démonizaci LPF jako rasistické, xenofobní a 

extremistické formace. Týden před parlamentními volbami situace eskalovala, když se 

Fortuyn stal obětí politické vraždy, jejímž pachatelem byl levicový aktivista Volkert van der 

Graaf, který se tak snažil ubránit nizozemské muslimy před hrozící politikou rasistických 

perzekucí a systematického vyvražďování. Rétorika VVD a D66 v předvolebním období 

k takovéto hysterii bezpochyby přispěla. LPF sice z Fortuynovi smrti vytěžila maximum, ale 

neschopnost najít nového silného lídra, nešťastné vládní angažmá po boku stran, na jejichž 

kritice byla identita strany založena, a neustálé vnitrostranické soupeření vedlo poměrně 

brzy ke ztrátě popularity a rozpadu LPF. Poptávka občanů po podobné politické síle však byla 

evidentní, a tak bylo jen otázkou času, než se najde Fortuynův ideologický nástupce. Tím se 

stala Strana pro svobodu (PVV) v čele s bývalým politikem VVD Geertem Wildersem. 387 

Ten se se svou mateřskou stranou rozešel kvůli rozčarování s jejím pozitivním postojem 

k možnému členství Turecka v Evropské unii. Wildersovy euroskeptické postoje byly ale již 

patrné v roce 2005, kdy se stal hlavní tváří kampaně za odmítnutí projektu evropské ústavy a 

z této pozice bývá považován za hlavní důvod, proč byl projekt odmítnut právě občany 

Nizozemska, kteří vzhledem k jejich pozici zakladatelského státu unie bývají jinak považováni 

za velice eurokonformní národ. V první fázi politické existence PVV navazuje na LPF 

především v protiimigrační rovině, která se stává naprosto dominantním a téměř jediným 

tématem nové politické strany. Ostatní politické priority, včetně populistické levicové 

rétoriky v socioekonomické oblasti, jsou v programu upozaděny nebo vykládány v souvislosti 

s problematikou migrace. Wilders zužitkoval především lidové zděšení, které vyvolala série 

politicky motivovaného násilí, které se v Nizozemsku odehrálo po téměř čtyřsetleté 

prodlevě. Prvním takovým incidentem byla zmiňovaná vražda Pima Fortuyna, na které 

Wilders prezentoval islám jako extremistickou a násilnou ideologii, která musí z Nizozemska 

zmizet. V roce 2004 se odehrál druhý incident, při kterém byl zavražděn nizozemský filmový 

režisér Theo van Gogh, který byl autorem snímku Submission o násilí páchaném na ženách 

v muslimských zemích a náboženských enklávách. Pachatelem byl muslim marockého 

původu žijící v Nizozemsku. V té době se navíc objevily zprávy o překažení atentátu na 

 
387 BOIN, Arjen, KUIPERS, Sanneke, JONGH, Tim. A Political Assassination and a Crisis of Legitimacy: The Murder 
of Pim Fortuyn, 2018. 10.1007/978-3-319-92303-1_13. 
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Wilderse samotného, který od té doby musí žít pod neustálou policejní ochranou a nesmí se 

zdržovat déle než jeden den na jednom místě. Díky sérii těchto politicky motivovaných 

násilných činů se Wilders stal do jisté míry mučedníkem a symbolem boje proti islámskému 

terorismu, a na této image mohl vystavět podporu pro svou stranu PVV. 388 389 

Za její hlavní priority označil zastavení přijímání dalších muslimských migrantů, zákaz 

budování a požadavek uzavření mešit, plošný zákaz nošení burek a nikábů na veřejnosti, 

zákaz Koránu, který přirovnával k ideologickému pamfletu Adolfa Hitlera Mein Kampf a 

uzavření muslimských škol.  Předseda PVV se stal kontroverzní osobou, čelil četným trestním 

stíháním ze šíření rasové a etnické nenávisti vůči silné marocké komunitě v Nizozemsku, a 

mezinárodní kritiku a izolaci PVV a jejího předsedy dále podpořilo i tažení proti Wildersově 

filmu Fitna, který znázorňuje všechny muslimy jako nebezpečné fanatiky a teroristy. Po 

propuknutí krize se Wildersovi podařilo uchopit problém migrace jako naprosto stěžejní 

otázku, která ovládla celou předvolební kampaň v Nizozemsku. PVV se vymezila proti elitám, 

které cíleně zneužívají veřejné finance k podpoře imigrace do Nizozemska, zatímco obyčejný 

lid trpí v důsledku rostoucí kriminality a zvyšování daní na pokrytí financování migrační 

politiky a činnosti zbytečných neziskových organizací. V rétorice PVV je dále viditelný i apel 

proti politickým elitám, který také převzala od LPF. 390 391 

V tomto případě se ale projevuje specifickou a autoritářskou strukturou celé politické strany. 

PVV má oficiálně pouze jednoho člena, kterým je sám Wilders. Ten z této pozice má 

absolutní a svrchovaný vliv na složení jednotlivých kandidátních listin i výběr svých 

následovníků. Tento formát obhajuje odůvodněním, že strana neusiluje o příspěvky, které 

nizozemský stát poskytuje politickým stranám, protože podle Wilderse není normální, aby 

občané financovali i ty politické subjekty, které sami aktivně nepodporují. Ze stejného 

důvodu není strana ani členem evropské strany ID, kterou založili její evropští spojenci. 

Liberální postoje, ve kterých Wilders též navazuje na svého předchůdce, tedy respektování 

 
388 DANICS, Štefan, TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus. 
Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-122-5. 
389 BOIN, Arjen, KUIPERS, Sanneke, JONGH, Tim. A Political Assassination and a Crisis of Legitimacy: The Murder 
of Pim Fortuyn, 2018. 10.1007/978-3-319-92303-1_13. 
390 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin, KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
391 Populism in Western Europe: Comparing Belgium, Germany and The Netherlands. Taylor &amp; Francis Ltd, 
2016. 
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práv příslušníků LBGT komunity, orientace na USA a uznávání práva na existenci Izraele, jsou 

pak důvodem, proč PVV po dlouhou dobu nebyla schopna nalézt na evropské úrovni 

partnery k možné spolupráci. Obměna lídrů těchto subjektů a opuštění vyhrocených pozic 

v těchto otázkách ale otevřely prostor. Wilders konkrétně odmítal politický styl dřívějších 

lídrů francouzské FN a rakouské FPÖ, Jeana-Marie Le Pena a Jörga Haidera. PVV také na 

rozdíl od jiných nacionalistických formací dlouhodobě neusiluje o uchopení politické moci, 

což je v souladu s jejím antielitistickým zaměřením a odporem k politice ústupků v rámci 

koaličního vládnutí. Tuto politiku PVV následuje na lokální i národní úrovni. V minulosti se ale 

nebránila dohodám o omezené vnější podpoře, jako například po volbách v roce 2010. 392 

V těch se strana poprvé etablovala jako silný politický subjekt, když získala třetí největší 

počet hlasů. Následovala dohoda o podpoře vládního kabinetu Marka Rutteho složeného 

z VVD a CDA. PVV se během tohoto období zprotivila vlastní ideologii, porušila několik 

předvolebních slibů, což vyvolalo nelibost u nizozemské veřejnosti. Wilders poté svou 

podporu vládnímu projektu odvolal, což vyústilo ve vyhlášení předčasných voleb na rok 

2012. Ve volbách se PVV pokusila představit mnohostrannou politickou platformu, jejíž 

integrální součástí byla stále problematika migrace, ale nově v ní zaujal přední místo tvrdý 

euroskepticismus. Wilders se stal hlavním mluvčím hnutí za tzv. nexit (odchod Nizozemska 

z Evropské unie), opuštění společné evropské měny a rozpuštění Evropského parlamentu, 

přičemž jeho rozhodovací pravomoci mají přejít na úroveň členských států, které je budou 

zajišťovat prostřednictvím všeobecných referend. Cílem kritiky se stala politika úsporných 

opatření Evropské unie, kterou chtěla zamezit rozpadu eurozóny, a to revitalizací ekonomiky 

jejích členů Řecka, Itálie nebo Španělska. PVV však neshledává žádný důvod, proč by se 

Nizozemsko mělo finančně podílet na jejich záchraně. Evropská garnitura nezvládla ani svou 

úlohu při kontrole migrační krize, a její nezodpovědnost a neschopnost způsobila novou 

migrační vlnu do Nizozemska. Pohled na migraci doznal oproti předchozím volbám výrazných 

změn. 393 394 
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Wilders se nově zaměřil na ekonomické aspekty migrace, což mu umožnilo zaměřit svou 

rétoriku i proti přistěhovalcům ze zemí střední a východní Evropy. Volný pohyb osob v rámci 

Evropské unie pak podle něj znamená proudění levné pracovní síly do Nizozemska, kde tito 

dělníci zabírají pracovní místa určená nizozemským občanům a deformují tak podobu trhu 

práce. Pro tyto účely PVV zřídila internetové stránky, kde mohl každý Nizozemec nahlásit a 

popsat své negativní zkušenosti především s Balkánci při shánění práce. Tyto stránky spustily 

vlnu kritiky proti PVV mezi členskými státy, které je označily za rasistické a diskriminační. 

Migrace je nadále z pohledu PVV hlavní příčinou růstu násilné a sexuální kriminality, kterou 

páchají převážně cizinci, a kolapsu systému sociálního státu, který migranti zneužívají, což se 

podepisuje na prachbídné situaci nizozemských rodin, kterým se nedostává dostatečné 

státní podpory, na kterou by jinak měly nárok. Tento šířeji zaměřený program se nesetkal 

s dostatečnou voličskou podporou, což v kombinaci s podporou stávající vlády znamenalo 

ztrátu 14 poslaneckých křesel. 395  

Po dlouhou dobu byla PVV dominantní silou nacionalistického pravicového populismu, což 

dokazovaly i volební průzkumy, ve kterých se PVV standardně pohybovala nad 10procentní 

podporou. V parlamentních volbách v roce 2017 se dokonce stala druhou nejsilnější stranou 

se ziskem 20 mandátů. Naplnění skutečného potenciálu strany vždy bránil její kontroverzní 

předseda Wilders, jehož osobní politický styl je pro řadu Nizozemců široce nepřijatelný, 

protože je pro ně příliš radikální, hysterický a xenofobní. V roce 2016 se navíc objevila na 

nizozemské politické scéně nová politická formace Fórum pro demokracii (FvD), která do 

jisté míry vstupuje do příbuzných politických pozic jako PVV. Dokáže je ale prezentovat 

daleko kultivovaněji a uceleněji, přičemž se zdá, že je schopna nabídnout volební platformu, 

reflektující situaci ve všech důležitých otázkách. Ta se poprvé zviditelnila právě v pro PVV 

veleúspěšných volbách 2017, kdy získala jeden mandát. Od té doby je v nizozemské politice 

viditelný trend posilování FvD na úkor PVV. FvD se stala nejsilnější politickou stranou ve 

volbách do nizozemských provincií a druhou nejsilnější během voleb do Evropského 

parlamentu v roce 2019. Zastoupení PVV v provinčních vládách se naopak smrsklo o celou 

třetinu a do Evropského parlamentu se pro změnu nedostala vůbec, což se změnilo až 

 
394 Populism in Western Europe: Comparing Belgium, Germany and The Netherlands. Taylor &amp; Francis Ltd, 
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395 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
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pobrexitu, kdy v rámci relokace mandátů získala PVV jedno europoslanecké křeslo. I tak je to 

pro hegemona krajní pravice v Nizozemsku nevídanou a nečekanou porážkou. 396 397 

To, že FvD usiluje o vytvoření identity politické strany, která nechce být ostrakizována a 

zároveň je schopna si osvojit populární populistická témata, aniž by se uchýlila k těm 

nejradikálnějším prvkům Wildersovy politické sebeprezentace, kvitovali nizozemští voliči 

s pozitivním ohlasem. I proto se FvD v rámci Evropského parlamentu přiklonila k variantě 

členství v obecně respektované poslanecké konzervativní frakce ECR, namísto nacionalistické 

ID, jejíž členskou základnu tvoří především Wildersovi ideologičtí spojenci. 398 

8.8 Finsko: populistické agrární dědictví 

Jedním z nových subjektů, které se podařilo pro projekt nacionalistické frakce získat v novém 

volebním období, je Strana Finů (PS), dříve vystupující pod názvem Praví Finové. Její vstup do 

ID je do jisté míry vyjádřením posunu ideologického profilu strany z umírněnějších pozic 

k plnému přijetí protiimigračních a antiislámských postojů v důsledku obměny stranického 

vedení.  

PS vznikla v roce 1995 v rámci tzv. rozmrzání skandinávských stranických systémů. Tento 

fenomén souvisí s dlouholetou tradicí pětistranického uspořádání politické scény, které se i 

v současné finské politice projevuje zatížením na dosahování politického konsensu napříč 

politickým spektrem a utváření širokých koalic, i nad rámec nutnosti dosažení pohodlné 

parlamentní většiny. V rámci tradičního modelu pěti parlamentních stran se pak formovaly 

jednotlivé ideologické tábory – část politického spektra na krajní levici symbolizovali 

komunisté, umírnění levicoví voliči naopak směřovali svou podporu směrem k sociálním 

demokratům ovládajícím širší levý střed. Sociální demokraté se konkrétně ve Finsku stali 

dominantní politickou silou, což je logické vzhledem k orientaci finské politiky na budování 

silného sociálního státu. Hlavní silou skandinávského politického středu se staly agrární 
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strany, maximalizující svou podporu především u venkovského obyvatelstva. Pětici pólů 

skandinávské politiky pak doplňovali reprezentanti pravicové politiky, konkrétně více 

středově orientovaní liberálové a pravicovější formace konzervativní orientace. Rozmrzání 

stranických systémů v důsledku společenských a kulturních proměn pak tento zavedený 

model rozmělnilo, což umožnilo překreslení politické mapy, kde se začali etablovat noví 

političtí aktéři. 399 

Úzce pak souvisí s novým konceptem postmateriálních hodnot, které ovlivnily především 

formát levicové politiky. Ve finské politice se to projevilo především v roce 1987 pevným 

ukotvením Zeleného svazu (VIHR), který se stal nositelem environmentalismu a toliko 

symbolem postmateriální hodnotové orientace, čímž cílil především na mladé levicové 

voliče. O tři roky později na proměnu politických témat reagovali i finští komunisté, kteří 

opustili svou původní ideologii klasického marxismu a do své programatiky začlenili nové 

body, reflektující jejich posun k environmentálním a ekologickým postojům, deklarovali za 

jeden ze svých hlavních cílů trvale udržitelný rozvoj. Tuto novou stranickou orientaci 

symbolizovalo sjednocení do nového politického uskupení Svaz levice (VAS), pod jehož 

hlavičkou se kromě reformních komunistů nadále sdružovali i stoupenci feminismu, zelených 

ideologií či nové levice. Otřesy na levé straně politického spektra utržily ránu dominantním 

sociálním demokratům, kteří ještě navíc museli řešit krizi finského sociálního státu. Boj o 

nové voliče, který nyní museli svádět se stoupenci postmateriální ideologie, vedl 

k rozčarování dosavadního elektorátu strany, který byl tvořen především dělnickou třídou 

finské společnosti. Na pravé straně politického spektra bylo dominantní postavení liberálů a 

konzervativců ohroženo též. 400 

Ve Finsku se neprojevila vlna konsolidace křesťanskodemokratických formací, nicméně Finští 

křesťanští demokraté (KD), kteří jsou na finské politické scéně přítomni již od konce 50. let, 

posílili své volební zisky právě kvůli možnosti vymezit se proti novým postmateriálním 

formacím, které jsou z pohledu KD považovány za ohrožení křesťanských hodnot. V souladu 

s tímto názorem upozorňovali pak především na masové šíření pornografie, sekularizaci 

 
399 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 
2005. ISBN 80-7367-038-0. 
400 Ibidem 
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finské společnosti a ostře se vymezovali proti potratům nebo rozšiřování práv LBGT 

komunity. 401 

Proměna pravicové politiky souvisela i se zaplněním do té doby prázdných krajně 

pravicových pozic, které zaujali pravicoví populisté. To souviselo i s proměnou politiky 

středových agrárních stran, které musely reagovat na sílící urbanizaci Finska, která se 

projevila stěhováním obyvatelstva do velkých měst a oslabením tradičního venkovského 

elektorátu. Finští agrárníci se tak sjednotili pod vlajkou Finského středu (KESK), který se 

profiloval jako centristická formace sociálně i ekonomicky liberální orientace. Tento 

ideologický posun umožnil rozkvět pravicového populismu ve Finsku. 402 

Typickým představitelem vymezení se proti KESK se stala Strana finského venkova (SFV), 

kterou vedl bývalý člen agrární strany Veiko Vennamo. Jeho populistická rétorika se 

zakládala na odmítání konsensuální politiky provozované hlavními politickými stranami, 

která je v rozporu se zájmy finských rolníků a obyvatel venkova. Opora, kterou jim do té 

doby poskytovala agrární strana, zmizela jejím přerodem v KESK, který se stal součástí 

mocenské elity sledující jen své vlastní zájmy. Vennamo se stal mluvčím zapomenutého lidu, 

což SFV pomohlo se stylizací sebe sama do podoby populistického protestu proti vládní 

mašinérii. Na této politické tradici se zrodila i PS, u jejíhož zrodu stál bývalý tajemník a 

Vennamův žák Timo Soini. 403 404 

PS byla již od svého počátku stranou zaměřenou na venkovské a dělnické obyvatelstvo. 

Strana ovšem po dlouhou dobu své existence dosahovala pouze omezených volebních zisků, 

což se změnilo po propuknutí finanční a migrační krize. Strana poprvé překročila 

čtyřprocentní uzavírací klauzuli v evropských volbách v roce 2009 a její jediný poslanec se 

stal součástí tvrdě euroskeptické frakce EFD. PS se v té době profilovala primárně jako 

antiestablishmentové těleso, jehož dominantním tématem byl tvrdý euroskepticismus, 

 
401 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 
2005. ISBN 80-7367-038-0. 
402 The Surge of the Finns Party: A Brief History | Oxford Research Group. Oxford Research Group [online]. 
Dostupné z: https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/the-surge-of-the-finns-party-a-brief-history 
403 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
404 Populist Fantasies: European revolts in context | Counterpoint. Counterpoint | Cultural intelligence for 
decision makers. [online]. Dostupné z: http://counterpoint.uk.com/populist-fantasies-european-revolts-in-
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v rétorice strany se však s proměnlivou intenzitou objevovala i kritika finské a unijní migrační 

politiky. Boj proti politickým elitám v Helsinkách a Bruselu byl v této fázi vývoje PS naprosto 

dominantní. Nárůstu preferencí PS pomohla především rozsáhlá aféra, která postihla 

všechny velké reprezentanty finské politiky konsensu, během které vyšlo najevo porušování 

pravidel o financování politických stran a předpisů o transparentnosti. Ve spojení se stále 

slábnoucí podporou Finů širokým duhovým koalicím to vyústilo v ještě větší pokles důvěry 

občanů v tradiční politické strany. Toho využil právě Timo Soini, který vstoupil do role 

obhájce lidu, který je vládnoucí třídou ignorován a kritizoval konsensuální model, jehož 

povaha se omezuje pouze na shodu ve vrcholných patrech politiky a čile ignoruje zájmy 

řadových Finů. 405 

Volební program, který strana představila před parlamentními volbami v roce 2011, je pak 

důkazem populistického profilu. Zatímco v ekonomické oblasti byly patrné jasné vlivy 

levicové orientace na dělníky a obyvatelstvo venkova, v oblasti sociální se pak projevovaly 

jasné ideologické postoje vycházející z tradice finského konzervativního nacionalismu. Sám 

Soini PS označil za stranu dělníků, která není socialistická. Tomu odpovídala ekonomická 

politika. Jejím středobodem se stal požadavek progresivního zdanění a zavedení daně 

z bohatství, přičemž tato opatření mají přispět k posílení finského sociálního státu. PS vidí 

v povinnosti platit daně jednotící prvek finské společnosti a nástroj boje proti sobeckému 

individualismu vyšších tříd společnosti. V této části tedy PS apeluje na princip solidarity. Stát 

by se měl aktivněji podílet na podpoře drobných živnostníků a finančně dotovat zemědělský 

a průmyslový sektor národního hospodářství, čímž PS reflektovala svou nejsilnější voličskou 

podporu mezi finskými venkovany a dělníky. Ve všech ostatních oblastech se PS stala 

proponentem konzervativních a nacionalistických hodnot, nejviditelněji se to projevilo 

v oblasti kulturní a sociální politiky. V té PS považuje za ústřední hodnotu finskou národní 

identitu, stát má pak podnikat takové kroky, které napomáhají jejímu ukotvení ve finské 

společnosti. Jako taková by měla být povinně vyučována na všech finských školách. 406 407 

 
405 The Surge of the Finns Party: A Brief History | Oxford Research Group. Oxford Research Group [online]. 
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Základem státu je podle PS tradiční rodina a strana rezolutně odmítá jakékoliv rozšiřování 

práv homosexuálů, včetně sňatků mezi nimi nebo adopci dětí homosexuálními páry. Strana 

se vymezuje i proti in vitro fertilizaci a potratům. PS není stoupencem postmateriální 

proměny politiky, environmentalismus zavrhuje a je místo něj zastáncem jaderné energetiky, 

která je jedinou možnou cestou k dosažení energetické soběstačnosti Finska. Důležitým 

tématem PS v kulturní oblasti je především kritika povinné výuky švédštiny jako druhého 

oficiálního jazyka. Švédština by se podle PS měla vyučovat pouze na školách v oblastech, ve 

kterých Švédové představují většinu obyvatelstva. Tam, kde převládají Finové, by měla být 

jediným povinným jazykem právě finština. PS argumentuje tím, že finské děti jsou tímto 

způsobem ochuzeny o možnost osvojit si jiný ze světových jazyků, což zhoršuje možnosti 

jejich budoucího uplatnění na mezinárodním trhu práce. Kontroverzním bylo i tažení PS proti 

postmodernímu umění, když strana představila petici požadující protěžování tradičního 

finského umění na úkor novějším formám umělecké činnosti. Reakce veřejnosti byla 

překvapivě velice pozitivní. 408 

Již v této fázi v rétorice strany představuje stěžejní téma zahraniční politika, která je 

reprezentována vystoupením Finska z NATO, a především ostrá kritika Evropské unie. Soini 

zde využívá konstantně přítomných protievropských nálad ve finské společnosti, která 

projevila pouze vlažnou podporu projektu evropské integrace již během všeobecného 

referenda o vstupu země do EU. Vládní strany to opakovaně nutí k vysvětlování a obhajování 

svých pozic v podpoře evropské integrace. Finanční krize toto ještě umocnila. Soini 

upozorňuje především na pomoc, která je poskytována členským státům z unijních rozpočtů 

a za středobod kritiky staví záchranné balíčky usilující o oživení krachující řecké ekonomiky. 

PS nevidí jediný důvod, proč by prosperující Finsko mělo tahat Řeky z problémů, které si svou 

neodpovědností způsobili sami. Finská ekonomika je navíc ohrožena začleněním do 

eurozóny, což ale není případ sousedního Švédska, které se díky tomu nachází ve 

výhodnějším postavení a nemusí se tak náhlého ekonomického propadu obávat. Strana 

odmítá rozšíření unie o Turecko a staví se negativně k procesu federalizace na evropské 

úrovni. PS podrobuje významné kritice i unijní přistěhovaleckou politiku. V názoru na tuto 
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Dostupné z: https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/the-surge-of-the-finns-party-a-brief-history 



186 
 

otázku se však PS dlouho hledala a oscilovala mezi dvěma dominantními názorovými proudy. 

409 410 411 

Pod vedením Tima Soiniho bylo téma migrace v programatice strany podstatné, Soini se ale 

obával přílišné radikalizace národoveckého křídla, které se snažil utlumit ve snaze zabránit 

odlivu umírněnějších venkovských voličů. Musel přitom řešit časté excesy zastánců tohoto 

kurzu politiky, který v PS reprezentoval především jazykovědec Jussi Halla-aho a jeho 

spojenci. Ti se v médiích často vyjadřovali velmi radikálně proti migrantům, navrhovali jejich 

organizované transporty mimo území Finska, vyjadřovali obdiv k nacistické ideologii a Adolfu 

Hitlerovi a sám Halla-aho způsobil skandál na půdě Evropského parlamentu, když na 

zasedání přišel v uniformě jednotek SS. Soinimu se přesto dařilo tento proud usměrňovat a 

jeho vliv marginalizovat, čehož dosahoval především vykreslením migrace jako ohrožení 

modelu finského sociálního státu. Migranti pocházejí často z nuzných poměrů, ekonomika 

v zemích původu se rozkládá, a tak přicházejí do Skandinávie s cílem se přiživit na její 

ekonomice, kterou považují za štědrou a lehce penetrovatelnou. Tomu se dá zabránit pouze 

uzavřením hranic schengenského prostoru a posílením kontrol na vnějších hranicích, s čímž 

souvisí posílení pravomocí unijní agentury Frontex. Pokud se tak nestane, bude finská 

národní identita ohrožena a sociální stát zkolabuje. Naprosto zásadním je odmítnutí 

přerozdělovacích kvót, avšak tento apel Soini poněkud zmírňuje tím, že se principiálně 

nestaví proti přijímání ekonomických migrantů, kteří jsou ochotni asimilovat se s kulturním 

profilem Finska a podílet se na jeho ekonomice placením daní a veškerých povinných 

poplatků. Zákaz vstupu by naopak měl platit pro migranty s kriminální minulostí, které je 

třeba z Finska ihned vyhostit. Nežádoucí je i institut dvojího občanství a snaha o unifikaci 

migrantských rodin, která má být omezena pouze na nejbližší příbuzné. 412 413 414 

 
409 Populist Fantasies: European revolts in context | Counterpoint. Counterpoint | Cultural intelligence for 
decision makers. [online]. Dostupné z: http://counterpoint.uk.com/populist-fantasies-european-revolts-in-
context/ 
410 DANICS, Štefan, TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus. 
Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-122-5. 
411 The Many Faces of Populism: The True Finns through the lens of political history and the media | Martens 
Centre. Martens Centre [online]. Dostupné z: https://martenscentre.eu/publications/many-faces-populism-
true-finns-through-lens-political-history-and-media 
412 The Surge of the Finns Party: A Brief History | Oxford Research Group. Oxford Research Group [online]. 
Dostupné z: https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/the-surge-of-the-finns-party-a-brief-history 
413 DANICS, Štefan, TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus. 
Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-122-5. 



187 
 

Na těchto postulátech se straně podařilo etablovat a dosáhnout fascinujícího volebního 

úspěchu v parlamentních volbách v roce 2011, kdy se stala třetí nejsilnější stranou s více než 

19 procenty hlasů. O PS se dokonce uvažovalo jako o součásti vládní koalice, své angažmá ale 

strana odmítla s ohledem na všeobecnou podporu záchranných balíčků, jejichž odmítání 

představovalo jednu z ústředních  priorit programu strany. Další volební období v opozici 

strana dále zužitkovala k posílení své ideologické i voličské základny. Během něj se strana 

stala poněkud smířlivější k Evropské unii, což symbolizoval i její přechod do lehce 

euroskeptické frakce ECR v novém povolebním uspořádání Evropského parlamentu, kde 

posílila své řady o dva europoslance. Protiimigrační politika PS se ale před dalšími volbami 

v roce 2015 v některých ohledech zradikalizovala. 415 

To se projevilo zejména v apelu na redukci přerozdělovacích kvót, požadavku absolutního 

zákazu vstupu migrantů z mimoevropských zemí, přičemž výjimky byly povoleny pouze 

v akutních případech a uchazeči by museli nejprve absolvovat testování ze strany finských 

úřadů. PS usilovala o další zpřísnění pravidel pro unifikaci rodin, obhajovala přemisťování 

migrantů v rámci Finska, aby se zabránilo ghettoizaci a utváření radikálních náboženských 

komunit. Nově se objevilo volání po zákazu žebrání na veřejnosti a okamžitém ukončení 

pozitivní diskriminace. Celý nový směr protiimigrační politiky PS se pak nesl v duchu 

vykreslení multikulturalismu jako nebezpečné a státem podporované ideologie ohrožující 

finský národ i jeho identitu. 416 

PS se ve volbách stala druhou nejsilnější stranou a utvořila vládní koalici s KESK a Národní 

konzervativní stranou (KOK). Působení ve vládě vystavilo PS nové výzvě, kdy se musela 

vypořádat se stavem, kdy se z protestní strany přerodila v aktivní součást vládního 

establishmentu. Strana musela slevit ze spousty svých požadavků, v rámci koaliční 

spolupráce musela dělat časté kompromisy, což ji ještě více přiblížilo osvojení 

konsensuálního politického stylu, proti kterému se tak aktivně vymezovala. To vyvolalo 
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rapidní propad voličské podpory a rozčarování mezi řadovými členy strany, kteří stále více 

začali podporovat radikalizující se národovecké křídlo Jussiho Halla-aha. Timo Soini již nebyl 

tento proud schopen korigovat a v roce 2017 na post předsedy rezignoval. V následné 

předsednické volbě Halla-aho porazil Soiniho chráněnce Sampa Terha a nastolil nový 

politický kurz. 417 

Vládní partneři ale nebyli ochotni s novým vedením PS spolupracovat, protože je považovali 

za radikální pravicové extremisty. To zapříčinilo rozkol v řadách PS, od které se odtrhla nová 

formace Modrá reforma (SIN), v čele s Terhem, Soinim a všemi ministry za PS. SIN nahradila 

PS ve vládní koalici, což odeslalo stranu opět do opozice. Díky tomu mohl Halla-aho dokončit 

ideologickou proměnu PS, ze které vytvořil krajně pravicovou nacionalistickou stranu 

evropského střihu, jejíž rétoriku a programatiku opanovala antiimigrační tématika. Nově se 

tak objevily třeskuté populistické požadavky zákazu nošení burek a nikábů na veřejnosti, 

s čímž souvisela i démonizace muslimů a islámu. 418 419 

V dalších parlamentních volbách se ukázalo, že i přes markantní propad voličské podpory se 

ji Halla-ahovi opět podařilo získat, a to právě na úkor zběhů ze SIN, ale i dalších vládních 

stran. PS si tak kompenzovala ztráty vzniklé odrazením levicově zaměřených voličů, kteří byli 

vyděšeni proběhlou radikalizací a vrátili se opět k podpoře sociálních demokratů. Ve volbách 

v roce 2019 se PS znovu stala druhou nejsilnější politickou stranou, žádná z parlamentních 

stran s ní ale nadále není ochotna spolupracovat. Úspěch zaznamenala i strategie strany 

vymezit se proti ekologické politice parlamentních stran, která obhajuje zelené reformy a 

zvyšování daňové zátěže právě pro potřeby ekologických opatření. Osvojení pravicového 

 
417 True Finns split holds lesson for Europe’s populists. Financial Times. Financial Times [online]. Copyright © 
THE FINANCIAL TIMES LTD 2020. [cit. 03.06.2020]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/fe376512-51b8-
11e7-bfb8-997009366969 
418 True Finns split holds lesson for Europe’s populists. Financial Times. Financial Times [online]. Copyright © 
THE FINANCIAL TIMES LTD 2020. [cit. 03.06.2020]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/fe376512-51b8-
11e7-bfb8-997009366969 
419 Jussi Halla-aho, quiet hardliner behind Finland’s populist uproar – EURACTIV.com. EURACTIV.com – EU news 
and policy debates across languages [online]. Dostupné z: 
https://www.euractiv.com/section/politics/news/jussi-halla-aho-quiet-hardliner-behind-finlands-populist-
uproar/ 



189 
 

nacionalismu jako vedoucí ideologie strany je pak symbolizováno právě dalším přechodem 

v rámci frakcí Evropského parlamentu, kdy se PS stala součástí nově vzniklé ID. 420 

8.9 Německo: populismus bez charismatického lídra 

Druhým nováčkem mezi europoslanci v parlamentní frakci ID jsou vyslanci německé krajně 

pravicové a antiimigrační Alternativy pro Německo (AfD). Ta oproti jiným tradičním 

zástupcům členských stran ID vykazuje významné rozdíly, které vyplývají z její odlišné 

historie. Přítomnost AfD na politické scéně v Německu představuje určitý zásah do 

zavedeného systému pěti klasicky přítomných stran, které zaujímají ideologický prostor od 

krajně levicových pozic až po zástupce pravice.  

Žádná z relevantních německých politických stran nikdy neopanovala krajní pravou část 

politického spektra, a to kvůli historické zkušenosti s nacistickou ideologií. Populismus 

v Německu se proto až do propuknutí světové finanční a migrační krize profiloval jako 

levicový. Odpor proti migrantům do té doby nebyl považován za podstatné téma politické 

rétoriky, politické strany nacionalistické provenience, např. extremistická a neonacistická 

Národnědemokratická strana Německa (NPD), dosahují ve volebních kláních konstantně 

nevýznamných zisků. 421 

Za výjimku potvrzující pravidlo můžeme považovat úspěch pravicově populistických 

Republikánů (REP) ve volbách do Evropského parlamentu v roce 1989, kdy se jim se ziskem 

více než 7 procent podařilo získat šest německých křesel. Strana se od svého založení 

profilovala jako národně konzervativní síla, která usiluje o protestní hlasy zklamaných voličů 

středopravicové unie CDU/CSU, jejíž politika se v rámci ideologického sbližování posunula ze 

striktně konzervativních pozic směrem do politického středu. Již od začátku byla ale viditelná 

tendence hlavních představitelů odmítat nálepky, které ji označovaly za rasistické, xenofobní 

nebo extremistické hnutí. Nacionalismus byl přitom integrální součástí stranické identity. 

Ústřední požadavek sjednocení Německa totiž v očích REP nenaplnilo sjednocení Východního 

 
420 Jussi Halla-aho, quiet hardliner behind Finland’s populist uproar – EURACTIV.com. EURACTIV.com – EU news 
and policy debates across languages [online]. Dostupné z: 
https://www.euractiv.com/section/politics/news/jussi-halla-aho-quiet-hardliner-behind-finlands-populist-
uproar/ 
421 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 
2005. ISBN 80-7367-038-0. 
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a Západního Německa v roce 1990, protože REP usilovala o znovuvytvoření velkého 

německého státu podle státních hranic na začátku 20. století. To by znamenalo 

znovuzačlenění původních německých území v dnešním Polsku a Rusku. V ekonomické 

politice navazovali původní členové CSU na vizi sociálně tržního hospodářství propagovaného 

svou původní stranickou platformou. 422 

Dvě stěžejní témata pravicového populismu, euroskepticismus a migrační politika, si REP 

osvojila až po dobu své existence. Iniciačním momentem euroskeptické rétoriky se stala 

Maastrichtská smlouva a v ní obsažená pilířová struktura budoucí Evropské unie. Ačkoliv 

nebylo téma zvyšujícího se počtu migrantů žádajících o azyl v Německu v 80. let v německé 

politice klíčové, stala se REP jeho nejhlasitějším propagátorem, což se projevilo převzetím 

aspektů jejich rétoriky mainstreamovými stranami v letech devadesátých, kdy tento počet 

rapidně narostl. V té době se REP vymezila především proti muslimům a islámu, který 

považovala za radikální fundamentalistickou ideologii. REP přesto nezpůsobila revoluci na 

německé politické scéně. Úspěch z Evropských voleb se v domácí politice nepodařilo 

zopakovat. Důvodem bylo právě promítnutí této agendy zejména v politice CDU/CSU, která 

tak opět dokázala oslovit své původní voliče. Nejradikálnější aspekty programu REP sice 

nebyly reflektovány, jak se ale ukázalo, ani voliči tyto extremistické požadavky nepovažovali 

za důležité. 423 

Trvalo dalších 20 let, než se v německé politice pevně etablovalo další populistické národně 

konzervativní politické těleso. Když v roce 2008 praskla realitní bublina, začaly se v jedné 

z nejsilněji proevropsky zaměřených zemí poprvé objevovat výrazné euroskeptické nálady. 

V Bavorsku například vzniklo volné politické regionalistické hnutí Svobodní voliči (FW), které 

se vymezovalo proti evropskému projektu v intencích lehkého euroskepticismu. Nové 

politické subjekty navíc plošně odmítaly stávající politický kurz kancléřky Angely Merkelové, 

pod kterou začala především CDU absorbovat vlivy sociálnědemokratické a zelené politiky, 

kterou Merkelová chtěla otevřít vrata co nejsilnější voličské podpoře. Pro tento stav se vžilo 

 
422 ATKINS, Stephen E. Encyclopedia of Modern Worldwide Extremists and Extremist Groups. Greenwood, 2004. 
423 Ibidem 
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označení politika permisivního konsensu, který se projevoval i častou politickou shodou mezi 

významnými politickými aktéry, s výjimkou krajně levicové Die Linke (LINKE). 424 425 

Středobodem konsolidace úspěšného pravicově populistického hnutí se stala síla a odolnost 

německé ekonomiky a její vůdčí postavení mezi zeměmi EU, a obava z ohrožení tohoto 

postavení ve světle kolapsu národních ekonomik zemí jižní Evropy. Tento populismus 

hospodářské soutěže, kdy je Německo protěžováno jako vzorový příklad pro všechny ostatní, 

pomohl propojit zakladatele budoucí AfD. Ti se nejprve sdružovali v ekonomických a 

politických think-tancích, či jiných obdobných  institucích, propagujících myšlenky volně 

tržního hospodářství a především tradičního německého ordoliberalismu. Na tomto základě 

odmítali zásahy státu do ekonomiky a uznávali jeho roli pouze jako vytyčovatele mantinelů 

hospodářské soutěže, který má dohlížet na dodržování pravidel zejména v oblasti boje proti 

kartelům, monopolům a oligopolům. V roce 2013 se četní představitelé těchto organizací 

spojili a založili AfD. 426 427 

Ideologické základy nové strany však nebyly jediným aspektem, který odlišoval stranu od 

ostatních nacionalistických formací. AfD postrádá ve svém čele typického charismatického 

lídra, pozice ve vedení často obsazují osobnosti, které je možno považovat za autority 

především na poli ekonomie, finančnictví, bankovnictví nebo se jedná o zkušené a zámožné 

podnikatele. V první fázi vývoje AfD se jednalo především o bývalé členy CDU, CSU nebo FDP, 

což AfD předurčilo k zaplnění volného prostoru napravo od unie kancléřky Merkelové, a 

zhoršilo její výchozí pozici při politických jednáních, jelikož FDP se zrovna potýkala 

s propadem volebních preferencí a kancléřka výslovně odmítla spolupráci s extremistickými 

politickými subjekty, čímž znemožnila možnou koaliční spolupráci jak s AfD, tak levicově 

populistickou postkomunistickou LINKE. Strana tehdy byla nazývána profesorskou, přičemž 

bílé límečky skutečně stály ve vedení strany a tvořily většinu v rámci její členské i volební 

základny. V čele AfD tehdy stáli významné osobnosti ekonomické akademické obce, 

 
424 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
425 AfD, 5 Reasons For The Far Right Rising In Germany. [online]. Dostupné z: 
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/afd-5-reasons-for-the-far-right-rising-in-germany-e403522/ 
426 LEES, Charles. The ‘Alternative for Germany’: The rise of right-wing populism at the heart of Europe. Politics, 
2018. 38. 026339571877771. 10.1177/0263395718777718. 
427 The rise of Germany's AfD: From ordoliberalism to new right nationalism and into the Bundestag? | 
EUROPP. LSE Blogs | Expert analysis & debate from LSE [online]. Dostupné z: 
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/06/27/the-rise-of-germanys-afd/ 
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například profesor makroekonomie Bernd Lucke, první předseda AfD, nebo předseda 

německého svazu průmyslu Hans-Olaf Henkel. Ten je autorem pro AfD stěžejní myšlenky 

rozdvojení eurozóny na ekonomicky stabilní „severní“ státy platící tvrdým eurem (v čele 

s Německem, Rakouskem, Finskem a Nizozemskem), a na krizí zmítané jižní státy 

s ekonomikou v rozkladu, pro které by bylo zavedeno měkké euro. Ekonomický 

euroskepticismus byl v té době pro AfD určujícím ideologickým základem. Strana neodmítala 

evropský projekt jako takový, aktivně se ale vymezovala proti Evropskému stabilizačnímu 

mechanismu, záchranným balíčkům pro Řecko a propagovala myšlenku Evropy regionů. O 

stěžejních otázkách unie by se podle ní mělo rozhodovat v referendech na úrovni národních 

států a AfD propaguje i zavádění dalších prvků přímé demokracie. Členství v EU je naopak 

přínosné z hlediska odbourávání hospodářských bariér mezi státy a ustálení evropského 

volného trhu, který je v souladu s ideou ordoliberalismu. Poměrně atypicky AfD nerozporuje 

členství Německa v NATO, podporuje právo Izraele na existenci a je velmi prozápadně 

orientovaná, přičemž k úloze Ruska ve světové politice se strategicky veřejně nevyjadřuje. 428 

429 

Strana se už v této době profilovala jako silně centralizovaný politický subjekt, jehož vedení 

mělo nad členskou základnou téměř autoritářský vliv. Převaha liberálně konzervativního 

tábora ve vedení AfD byla důvodem, proč se s jejími představiteli před evropskými volbami 

2014 sešel britský konzervativní premiér David Cameron, jehož strana sdílela ekonomické 

výhrady AfD k členství v eurozóně. To vedla k uzavření partnerství v Evropském parlamentu, 

když strana posílila řady Cameronovy konzervativní frakce ECR, což způsobilo ochlazení 

vztahů mezi ním a německou kancléřkou. Tato spolupráce našla odezvu i v debatě o brexitu a 

může být považována za symbol rozšířené kritiky Camerona, že ač nepatřil mezi zapálené 

propagátory vystoupení Británie z unie, rozhodně také nedělal dost, aby rostoucí 

nespokojenosti v britské společnosti zabránil. 430 431 

 
428 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
429 HANUŠKA, David. Alternativa pro Německo? Praha: Naše vojsko, 2018. ISBN 978-80-206-1764-4. 
430 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
431 LEES, Charles. The ‘Alternative for Germany’: The rise of right-wing populism at the heart of Europe. Politics, 
2018. 38. 026339571877771. 10.1177/0263395718777718. 
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Platforma AfD byla už v té době značně rozdvojená – opozici vedoucímu liberálně 

konzervativnímu táboru představoval posilující národně konzervativní tábor. Mezi jeho 

hlavní představitele můžeme zařadit jednoho ze zakladatelů strany Alexandera Gaulanda, 

který se zviditelnil rasistickými poznámkami o členství černochů ve velkých německých 

fotbalových klubech nebo apelem, aby Němci byli hrdí na chrabré činy svých vojáků za druhé 

světové války. Další výraznou osobností tohoto proudu byla europoslankyně Beatrix von 

Storch, německá hraběnka a pravnučka Hitlerova ministra financí, která se ve straně 

zaměřovala na sociálněpolitická témata jako je postavení tradiční rodiny jako základu 

národní identity, a s tím související odmítání homosexuálních sňatků nebo adopcí dětí 

homosexuálními páry. Národně konzervativní křídlo se navíc profiluje jako silně 

protifeministické, čehož dosahuje kooperací se stranickou mládežnickou organizací, přičemž 

odmítají feminismus a sexuální výchovu na školách jako projev postmateriální zhýralosti, 

jelikož boj za rovnoprávnost žen již byl úspěšně završen, vše ostatní je toliko pouze výmyslem 

postmoderní doby. Podobně odmítavý je i názor na politiku změny klimatu, kterou AfD jako 

celek odmítá a propaguje jadernou a tepelnou energetiku na úkor zaplavení Německa 

větrnými a vodními elektrárnami. Vůdčí osobností v tomto stranickém táboře se brzy stala 

úspěšná saská podnikatelka Frauke Petry, která se v médiích zviditelnila například 

prohlášením, že pro zajištění bezpečnosti na státních hranicích je potřeba příchozí migranty 

střílet bez milosti. Protiimigrační politika se přitom stala naprosto integrální pro národně 

konzervativní tábor, který propagoval užší spolupráci AfD s pravicovými xenofobními hnutími 

typu drážďanské Pegidy, což Luckeho vedení vytrvale odmítalo z obavy ztráty podpory 

umírněných pravicových voličů. Určitým kompromisem mezi tábory bylo přijetí konceptu tzv. 

migrace mozků, tedy kvalifikovaných pracovníků žádajících o azyl v Německu, kteří měli být 

podrobeni profesionálním prověrkám a pokud vyhovovali potřebám německé ekonomiky, 

byli považování za pro Německo přínosné. 432 433 

Zastánci protiimigrační politiky brzy v AfD převládli, což se projevilo na stranickém sjezdu 

v roce 2015, kde byla novou předsedkyní zvolena právě Petry, která o rok později představila 

nový stranický manifest, kterému dominovala striktní protiimigrační politika stojící na 

 
432 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
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odmítání islámu, s ním souvisejícího islamismu a radikalismu. Mezi programovými body 

figurovaly například zákazy nošení burek a nikábů nebo výstavby mešit a minaretů. AfD 

navázala bližší vztahy s Pegidou a jinými krajně pravicovými organizacemi neonacistické či 

identitariární profilace, což vyústilo v hromadný odchod většiny liberálně konzervativního 

tábora v čele s Luckem a Henkelem a založení nové Aliance pro pokrok a obrodu (ALFA), 

v jejímž rámci chtěl poražený expředseda navázat na původní myšlenky AfD. Požadavkem 

navrácení rozhodovacích pravomocí zpět na národní úroveň se strana posunula do pozic 

tvrdého euroskepticismu, což mělo dopad i na její členství v evropské frakci ECR. Posledním 

hřebíčkem do rakve jejího členství se stal kooperační pakt s rakouskou FPÖ, po jehož 

uzavření byli zbývající europoslanci AfD Beatrix von Storch a Marcus Pretzell vyzváni 

k rezignaci, na což reagovali přestupem do euroskeptické frakce Nigela Farage EFDD. 434 

Během předsednictví Frauke Petry se AfD stala silou výrazně propagující německý 

nacionalismus a obdivné hlasy k německé historii, období nacismu nevyjímaje, se staly 

častým zdrojem kritiky politiků AfD. Do rétoriky strany se navrátily pojmy velkoněmecké 

ideologie jako völkisch, Völk nebo Vaterland, které mají dodnes negativní historickou 

konotaci. Vedle křídla představovaného Petry se vyprofilovala ještě extrémnější členská 

skupina, jejímž představitelem byl například s identitariárními hnutími spojovaný vestfálský 

politik Björn Höcke, který označil památník obětem holocaustu v Berlíně za do srdce 

německé metropole zasazený projev ostudného pohrdání vlastní minulostí. Höckeho výrok 

byl příliš kontroverzní i pro většinu představitelů AfD, která se rozdělila mezi Höckeho 

politické spojence a zastánce jeho vyloučení ze strany. Höcke se začal vymezovat proti 

předsedkyni Petry, jejíž politiku považoval za příliš umírněnou a upozorňoval na její snahy 

posunout AfD z krajně pravicových pozic směrem k politickému středu s cílem navázání 

spolupráce s mainstreamovými stranami. Toho využili i zastánci umírněnějšího liberálního 

směřování strany v čele s Alexanderem Gaulandem a homosexuální členkou strany Alicí 

Weidel, kterým se podařilo Petry v čele strany nahradit, poté co oznámila, že se o 
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znovuzvolení ucházet nebude a místo toho plánuje na půdě Bundestagu založit novou 

politickou stranu. 435 

V politickém diskurzu AfD stále převládá tvrdý euroskepticismus a antiimigrační politika, kde 

AfD nyní požaduje neprodyšné uzavření hranic a odebírání státního občanství potomkům 

neněmeckých rodičů, pokud dojde k jejich odsouzení za závažnou násilnou kriminalitu. Nově 

se strana postavila na stranu Ruska a požaduje zrušení ekonomických sankcí uvalených 

Evropskou unií. Po evropských volbách 2019 a rozpadu euroskeptické frakce EFDD se AfD 

rozhodla pro vstup do nacionalistické frakce ID, čímž potvrdila dovršení přijetí nové 

ideologické identity na krajní pravici politického spektra. 436 

8.10 Portugalsko: populismem ku zdraví 

Po příštích volbách do Evropského parlamentu by mohli po boku současných poslanců 

nacionalistické frakce ID zasednout i noví členové z Portugalska. Takový vývoj minimálně 

naznačuje trend rostoucích preferencí krajně pravicové, nacionalistické a sociálně 

konzervativní politické strany Chega! (CH!), který odstartoval již během voleb do 

portugalského parlamentu v říjnu 2019.  

CH! v nich získala jeden poslanecký mandát, což můžeme přičítat především benevolentnímu 

volebnímu systému, v němž neexistuje žádná uzavírací klauzule. Novým politickým 

subjektům stačí získat minimální počet voličských hlasů pro získání jednoho mandátu, který 

je založen na principu proporcionálního zastoupení. Podpora CH! však po volebním klání dle 

průzkumů veřejného mínění výrazně narostla až k hranici 8 procent. Pokud by se takový 

scénář potvrdil, stala by se tato nová politická formace jednou z nejúspěšnějších 

portugalských stran, atakující pozici třetí nejsilnější, za tradičními dominantními póly 

portugalského stranického systému – vládní sociálnědemokratickou Socialistickou stranou 

(PS) a jejím rivalem, středopravicovou Sociálně demokratickou stranou (PSD). Jedná se o 

překvapivý vývoj v zemi, o které si většina analytiků myslela, že je vůči hrozbě pravicového 
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nacionalistického populismu imunní. Po pádu Portugalska by pak v rámci Evropské unie 

takový stav zůstával nadále zachován pouze v Irsku, Lucembursku a na Maltě. 437 

Odolnost Portugalské republiky vůči krajně pravicovým ideologiím bývá vysvětlována, 

podobně jako ve Španělsku, poměrně čerstvou historickou zkušeností s autoritářským 

fašistickým režimem. Jeho počátky sahají daleko do roku 1926, kdy armáda uskutečnila 

mocenský puč, kterým do čela státu dosadila katolicky orientovaného Antónia de Oliveria 

Salazara. Období nazývané Estado Novo (v češtině Nový stát) bylo charakteristické 

absolutním potlačením stranické soutěže, jelikož jedinou povolenou stranou byl v této době 

Salazarův Národní svaz. Během druhé světové války zachovávalo Portugalsko neutralitu, 

v závěru samotné války i značně pomohlo spojeneckým silám, čímž se vyhnulo citelným 

postihům po skončení světového konfliktu. Režim Estado Novo přetrval až do roku 1974, ve 

kterém armáda realizovala další puč, kterým Portugalsko nasměrovala k formě demokratické 

republiky s multipartijní politickou soutěží. Minimálně počátky portugalské demokracie byly 

dost nesmělé, a armáda ani politici pořádně nevěděli, k jaké formě státního zřízení se chtějí 

přiblížit. V té době byla sepsána ústavní listina, která obsahovala značné množství článků 

silně ovlivněných ideami socialismu, kterými se autoři chtěli vymezit právě proti 

předchozímu salazaristickému režimu. Odkaz Antónia de Oliveiry Salazara v Portugalsku 

přežívá dodnes. I přes to, že se jednalo o autoritářského diktátora, byl zároveň schopným 

politikem, jehož vláda uchránila zemi od dopadů druhé světové války efektivní diplomacií. 

Salazar slavil úspěchy i na poli národní politiky, zejména vytvářením nových pracovních míst 

a udržováním ekonomických ukazatelů v rozumných hodnotách. Nostalgie po salazarovském 

režimu tudíž v Portugalsku je stále přítomna, i když donedávna panoval společenský 

konsensus, zabraňující právě prosazení se politických reprezentantů krajně pravicových 

ideologií. Bývalý diktátor byl dokonce v roce 2007 zvolen v televizní anketě největším 

Portugalcem, který kdy žil. 438 439 
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CH! rozhodně nebyla první politickou formací, která se pokusila toto vakuum na pravé straně 

politického spektra zaplnit. Pokusila se o to již Strana národní obnovy (PNR), která vznikla 

v roce 2000 infiltrací struktur malé již existující politické strany a jejím kompletním 

ovládnutím. Tento postup zakladatelé PNR zvolili poté, co nebyli schopni sesbírat 7 500 

podpisů, které portugalská legislativa vyžaduje pro registraci nového politického subjektu. Ve 

své první fázi PNR stavěla právě na melancholii části portugalské společnosti po režimu 

Estado Novo. Většina jejích zakladatelů pocházela z řad stoupenců salazarovského 

Portugalska. Ukázalo se, že tento model nemá dostatečnou podporu u voličů. Proto v roce 

2005 vstoupil do čela strany interiérový designér José Pinto-Coelho, který chtěl PNR přetvořit 

dle modelu úspěšných evropských populistických krajně pravicových stran. Určitým vzorem 

se mu v této snaze stala především francouzská lepenovská FN. Programatika PNR tak začala 

voličům nabízet klasický mix těchto populistických uskupení, jehož základem byla kritika 

vládnoucích elit, antiimigrační a antiislámská rétorika, důraz na křesťanské hodnoty 

(především tradiční nukleární rodinu) a tvrdý euroskepticismus, kdy PNR požadovala 

okamžité vystoupení země z Evropské unie. 440 441 

Pinto-Coelho však u Portugalců narazil na nezájem o tato témata. Portugalsko bývá podle 

statistik Eurobarometru opakovaně uváděno jako jeden z členů unie, jehož obyvatelstvo je 

nejvíce nakloněno evropskému projektu i prohlubující spolupráci. Jako téma selhala i kritika 

migrační politiky, jelikož Portugalsko nebylo v důsledku světové migrační krize zdaleka 

zasaženo tak významně jako jiné státy jižní Evropy. Pro většinu migrantů země nebyla 

zamýšlenou cílovou stanicí, proto jejich počty zůstaly v Portugalsku na velice nízkých 

hodnotách. Socialistický premiér António Costa otevřeně vyzýval k migraci ze zemí Latinské 

Ameriky, kterou propagoval jako možné řešení problému s nízkou natalitou, který země řeší 

již dlouhodobě. V tomto směru se těšil zdrcující podpoře veřejnosti. Tyto faktory zapříčinily 

opakovaná volební selhání PNR. V neprospěch stran hrál navíc ještě jeden faktor. PNR se po 

nastolení nového politického kurzu uchýlila k typické aktivitě extrémní pravice - pouličnímu 

aktivismu, který velmi často přerůstal v násilné demonstrace. Straně nepomohlo ani úzké 

sepjetí s portugalským skinheadským hnutím Hammerskins, přičemž byla proti své vůli 
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zatažena do soudního procesu vedenému proti čelním představitelům této skupiny, což 

vedlo k vlně negativní mediální pozornosti. Strana jako taková ztratila jakýkoliv koaliční 

potenciál, a zároveň se stala pro Portugalce nepříjemnou reminiscencí temné kapitoly vlastní 

historie, symbolizované nanejvýš kontroverzními figurami s pohnutou minulostí. To vše 

vedlo k tomu, že PNR nikdy v žádných volbách nedokázala prolomit půlprocentní hranici 

voličské podpory. 442 443 444 

Cesta CH! do portugalského národního shromáždění byla znatelně méně krkolomná. Strana 

byla zaregistrována na přelomu března a dubna 2019. Již v květnu se CH! zúčastnila voleb do 

Evropského parlamentu jako vedoucí strana široké pravicové koalice menších stran Basta! 

(B!). Do evropského legislativního sboru se jí sice nepodařilo vyslat žádného ze svých 

mandatářů, přitom již při této první zkoušce potvrdila dvě výhody oproti PNR. První byla čistě 

početní – 50 000 hlasů ve volbách bylo více, než se kdy podařilo získat PNR. Za druhé, 

samotná volební koalice B! ukázala potenciál, který má CH! v rámci portugalské politiky. I 

když jejími partnery byly v tomto projektu pouze marginální pravicové a monarchistické 

formace, jejich ochota participovat na partnerství s CH! dokazuje, že je z hlediska 

mainstreamové politiky považována za daleko přijatelnější alternativu než pouliční 

aktivismus PNR. V říjnových parlamentních volbách kandidovala CH! sama za sebe, a s 

výsledkem cca 1,5 procenta vyslala do legislativního sboru svého předsedu. Všech úspěchů 

CH! dosáhla během necelých sedmi měsíců stranické existence, zatímco PNR se nic z toho 

nepodařilo realizovat ani za celých 20 let. CH! však měla jednu nespornou výhodu – a to 

v osobě svého předsedy Andrého Ventury. 445 446 
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André Ventura těžil už při zakládání nové politické strany z toho, že nebyl pro řadové 

Portugalce neznámou osobou. Tento vystudovaný právník nabyl svou popularitu jako 

fotbalový komentátor v oblíbených komerčních sportovních relacích. To, že spojení politiky a 

fotbalu bývá zejména v zemích jižní Evropy šťastnou kombinací, svědčí i příklad nestora 

evropského populismu Silvia Berlusconiho, kterému fotbalové paralely a příměry značně 

pomohly oslovit italský elektorát v prvních volbách, ve kterých jeho FI kandidovala. CH! tak 

vděčí svému lídrovi za upoutání značné mediální pozornosti, kterou politickému projektu 

Andrého Ventury portugalští novináři věnovali. Ventura měl za sebou také aktivní kariéru 

v komunální politice – zviditelnil se už během kandidatury na starostu tradiční komunistické 

bašty Loures, v níž sice neuspěl, ale umožnila mu realizovat se na půdě městského 

zastupitelstva. Už v této době se Ventura projevil jako kontroverzní kandidát. Nosným 

tématem jeho starostovské kampaně se stal problém s místní romskou komunitou, který 

lokalitu sužuje dlouhodobě. Politik například šokoval prohlášením, že většina příslušníků 

romské menšiny žije pouze z dávek sociálního zabezpečení, čímž vysává sociální systém, na 

který musí doplácet všichni poctiví Portugalci. Jediným řešením je podle Ventury určení 

místa pobytu příslušníků této komunity, vypracování mapy, kde žijí a pohybují se, což 

pomůže zavedení efektivních mechanismů, jak mezi jejími členy zakořenit povědomí o vládě 

práva a jejího vynucování. Ventura k tomuto tvrdil, že mezi Romy nejsou nic neobvyklého 

sňatky s nezletilými dětmi, konkrétně třináctiletými dívkami. Většina politických stran jeho 

výroky odsoudila, s výjimkou mateřské PSD, jejíž předseda Rui Rio se naopak Ventury zastal 

s tím, že jejich vyslanec přesně pojmenovává problémy, které místní společenství sužují. 

V roce 2018 se ovšem Ventura neúspěšně pokusil Ria sesadit z vedení PSD, a po tomto 

neúspěšném pokusu ze strany vystoupil. Půda pro založení vlastního politického tělesa byla 

již v té době připravena. 447 448 449 

CH! je antisystémová politická strana. K této nálepce se otevření hlásí a úzkostlivě se jí drží. 

Základem její programatiky je navrhovaná přeměna ústavního systému. CH! by chtěla opustit 
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stávající model parlamentní republiky a přiblížit Portugalsko prezidentskému systému. Úřad 

prezidenta by měl být posílen o další významné exekutivní pravomoci na úkor parlamentu i 

vlády. Počet poslanců v Národním shromáždění má být snížen na polovinu, přičemž by 

nemělo být nadále možné, aby v něm zasedali poslanci se záznamy v trestním rejstříku, či 

proti kterým je v současné době vedeno trestní stíhání. Podkladem pro tyto reformy je 

Venturova kritika tzv. kulturního marxismu, propagace jehož myšlenek byla hlavním cílem 

autorů současné portugalské ústavy. CH! tímto apelem naráží na právě výše zmíněné 

socialistické články, z nichž většina byla již postupnými novelizacemi z dokumentu 

odstraněna. Ústava se přesto v preambuli pořád hlásí k budování státu založeného na 

ideálech socialismu. Na tuto historickou křivdu, zhoršující postavení pravice, CH! směřuje 

svou rétoriku především. Kulturní marxismus podle CH! ovládá i významné mezinárodní 

organizace, jichž je Portugalsko členem. Konkrétně hovoří o Organizaci spojených národů a 

Evropské unii. Na rozdíl od PNR Ventura nepožaduje vystoupení Portugalska z unie. Volí 

variantu měkkého euroskepticismu, který přínos členství v zásadě nerozporuje. Neschvaluje 

prohlubování evropské federalizace, v nichž spatřuje ideologii kulturního marxismu. Efektivní 

Evropa by podle Ventury měla respektovat to nejcennější – tedy jedinečnost každého státu a 

jeho národa. Rozmělňování regionálních rozdílů je špatné a nedůstojné. Portugalští politici 

přitom proti této snaze dostatečně nebrojí, což z nich dělá konspirátory na procesu 

destrukce portugalského národa. 450 451 452 

Předvolební kampaň CH! neponechala stranou ani problematiku migrace. Program strany 

předestírá řadu návrhů, kterými chce s tímto neblahým fenoménem bojovat. Nejdůležitější 

je okamžité vypovězení globálního paktu o migraci a odmítnutí přerozdělovacích kvót, což 

CH! zdůvodňuje tím, že každý stát by měl mít ve své pravomoci rozhodnout, kolik migrantů a 

z jakých zemí přijme. V této oblasti klade CH! důraz na důslednou asimilaci již přítomných 

migrantů, nepožaduje ihned nucené deportace. To se ovšem netýká těch migrantů, kteří na 
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území Portugalska provozují trestnou činnost, zejména těch s historií násilné kriminality či 

terorismu. Tato kriminalita může být i důvodem ztráty státního občanství všech nerodilých 

Portugalců. Ventura také požaduje absolutní odstřižení imigrantů od sociálního systému, 

který má v první řadě pomáhat domorodým Portugalcům. Školství má klást větší důraz na 

výchovu k patriotismu, jež mají migranti prosazovat i v nových přísnějších testech 

podmiňujících získání portugalského občanství. CH! by ale nejradši získání občanství formou 

naturalizace zrušila, a nadále jej udělovala pouze na základě principu ius sanguinis. Nejen 

v této oblasti strana prosazuje přísnější postihy kriminality, včetně chemických kastrací 

sexuálních násilníků či zavádění drakonických trestních sazeb i za méně závažnou kriminalitu, 

s omezenou možností udílení alternativních trestů. 453 454   

Svou proklamovanou křesťanskodemokratickou tradici CH! podporuje kladením důrazu na 

důležitost nukleární rodiny a slibem zavádění prorodinných reforem, s cílem řešit problém 

nízké natality v portugalské populaci. V ekonomické oblasti se strana prohlašuje za liberální, 

rozporuje veškeré formy státního intervencionismu a volá po sejmutí daňové povinnosti 

z beder portugalských občanů. Ventura by chtěl na mezinárodní úrovni spolupracovat se 

státy s úspěšnou protiimigrační politikou, především státy Visegrádské čtyřky, ale například i 

s lídrem italské LN Matteem Salvinim. 455  

Malé politické straně Andrého Ventury se podařilo probořit portugalský status quo, který 

ostrakizoval stoupence krajně pravicového populismu. Dokázal to díky aplikaci úspěšného 

populistického modelu z jiných evropských zemí, i díky své osobní popularitě. Rostoucí 

preference přisuzují CH! úspěšnou budoucnost jako jednoho z důležitých hráčů v rámci 

portugalské politické arény. To by straně ale mohlo v budoucnu paradoxně spíše uškodit. 

Pravděpodobně se totiž dostane do podobné pozice jako jiné členské strany evropské frakce 

ID, kolem nichž ostatní národní strany uzavírají bezpodmínečný cordon sanitaire, což brání 
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jejich zařazení do mainstreamového politického proudu. Během této doby může CH! 

maximalizovat svůj potenciál jako strana protestního charakteru bez reálné odpovědnosti, 

jež by ji nutila prokazovat reálnost a úspěšnost jejích často utopických požadavků. 

Přítomnost předsedy Ventury na půdě portugalského parlamentu ale zapříčiní, že strana 

bude ještě častěji komentována médii a její čelní představitel dostane více času na výsluní. 

On i jeho názory se tak stanou familiérními i u těch Portugalců, jež jejich existenci dosud 

nereflektovali. 456 

9 Evropští konzervativci a reformisté (ECR) 

Zatímco poslanecká frakce ID představuje ideologickou základnu tvrdého euroskepticismu, 

politické subjekty z členských zemí, kterým je blízký spíše lehký euroskepticismus, založený 

na snaze reformovat Evropskou unii prostřednictvím odmítnutí politické linie směřující 

k eurofederalismu, se sdružují pod hlavičkou frakce Evropských konzervativců a reformistů 

(ECR). ECR nevystupuje proti existenci Evropské unie, kvituje ji s povděkem, nevyhýbá se 

ovšem ostré kritice některých aspektů jejího fungování. Proponenti ECR odmítají další snahy 

o federalizaci unie, z velké části propagují myšlenku Evropy regionů a v souladu se svým 

vnitrostranickým směřováním kladou důraz především na ekonomický liberalismus, kdy 

pozitivně reagují na další odbourávání bariér mezi členskými státy v rámci vnitřního trhu. Za 

těžiště evropského projektu považují právě tuto ekonomickou linii, kritizují však další 

integraci po politické a sociální ose. 457 

Zacílením na politické strany ekonomicky liberální a národně konzervativní profilace formuje 

členskou základnu skupiny, kterou lze zařadit do pravé části politického spektra, zasahující 

od pozic pravého středu až po krajně pravicové formace, včetně radikálních 

vnitrostranických frakcí jinak umírněnějších konzervativních subjektů. Hlavním pojítkem mezi 

národními stranami ECR je především idea eurorealismu a vytváření konstruktivní opoziční 

politiky proti vládnoucímu triumvirátu lidovců, socialistů a liberálů. ECR sdružuje především 

vyslance dvou evropských politických stran – naprosto dominantní postavení mezi nimi mají 
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zástupci Aliance konzervativců a reformistů v Evropě (ACRE), která vznikla v reakci na 

založení frakce ECR v roce 2009, a jejímiž členy jsou všichni významní představitelé ECR. 

Profil poslanecké skupiny dotváří zástupci menších křesťanských politických stran, které se 

vyznačují kritikou Evropské unie, a tudíž odmítají členství ve středopravicové EPP a 

spolupracují v rámci Politického hnutí evropských křesťanů (ECPM). V současném Evropském 

parlamentu ECPM zastupují tři poslanci – jeden z Německa a dva z evangelických 

nizozemských stran. Zástupce nizozemské CU momentálně zasedá po boku poslanců EPP. 458 

459 

9.1 Historické formování současné ECR 

ECR v současné podobě vznikla až po volbách v roce 2009. Konzervativní politické strany 

s výhradami vůči Evropské unii se dříve sdružovaly v rámci podskupin v EPP nebo utvářely 

samostatné politické bloky. Ty se vyznačovaly především vysokým stupněm heterogennosti 

mezi jejich členy, jednalo se toliko o skupiny technického rázu, které se opíraly o několik 

málo společných ideologických postojů, jako bylo právě podporování regionalismu nebo 

sdílený názor na podobu unijní zemědělské politiky. 460 

První frakce euroskeptických konzervativců vznikla již v 60. letech pod názvem Evropská 

demokratické unie (EDU) a byla tvořena čistě francouzskými gaullisty, předchůdci dnešních 

Republikánů (LR). Později došlo ke spojení s irskou republikánskou stranou Fianna Fáil (FF), 

která ale nelibě nesla přátelské vztahy francouzských partnerů s britskými konzervativci. 

Gaullisté se pod vedením Jacquesa Chiraca sjednotili ve Sdružení pro republiku (RPR) a 

poslaneckou frakci posílil i jeden zástupce Skotské národní strany (SNP). Tento triumvirát 

přetrval až do poloviny 90. let. 461 

Po rozpadu politické scény v Itálii do Evropského parlamentu v roce 1994 poprvé vstoupila FI 

premiéra Silvia Berlusconiho. Ta na parlamentní půdě poněkud raritně založila vlastní 

 
458 About | ECR Party. ECR Party [online]. Dostupné z: https://ecrparty.eu/about 
459 About ECPM - ECPM. ECPM | European Christian Political Movement | Promoting Christian Values in 
European Politics - ECPM [online]. Dostupné z: https://ecpm.info/about-ecpm.html 
460 The ECR's History | Conservative Friends of the ECR. Conservative Friends of the ECR | [online]. Dostupné z: 
https://www.cfecr.org.uk/ecrs-history 
461 The development of political groups of the European Parliament - CVCE Website. Accueil - CVCE Website 
[online]. Copyright © 2020 CVCE.EU [cit. 04.06.2020]. Dostupné z: 
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poslaneckou frakci Forza Europa, jejíž členskou základnu tvořili pouze italští europoslanci 

pod mocenským vlivem Silvia Berlusconiho. O rok později došlo ke spojení euroskeptických 

konzervativců a Forza Europa za vzniku Unie pro Evropu (UFE). Silově se tak podařilo vytvořit 

třetí početně nejsilnější frakci v zasedajícím Evropském parlamentu. Na konci volebního 

období se však gaullisté, nyní pod hlavičkou UMP, i FI rozhodli z frakce odejít a vstoupit do 

EPP. 462 

Republikáni z FF se tak stali jediným prvkem kontinuity euroskeptického konzervativního 

tábora. Společně s italskou Národní aliancí (AN) stáli u zrodu Unie pro Evropu národů (UEN), 

která existovala v rámci evropské politiky do roku 2009, kdy se její členové rozutekli do 

jiných politických táborů. FF se stala členem liberální frakce ALDE a AN, která zanikla 

sloučením s Berlusconiho novou politickou stranou Lid svobody (PdL), obohatila řady 

poslanců EPP. Více pronárodně orientované politické strany inklinovaly ke členství 

v euroskeptické EFD. Zbývající strany, například polské Právo a spravedlnost (PiS), vyslovily 

svou podporu nově vznikajícímu projektu pravicové spolupráce na evropské úrovni. 463 464 

Již od roku 2006 se britští konzervativci pod vedením svého nového předsedy Davida 

Camerona začali čím dál hlasitěji vymezovat proti současnému politickému kurzu 

vládnoucích evropských elit, se kterými se Cameron nebyl schopen shodnout na další 

federalizaci. To vyvolalo spory mezi profederální EPP a její podskupinou ED, jejímž hnacím 

motorem byli právě toryové. Cameron se stal hlasitým zastáncem založení nové poslanecké 

skupiny v Evropském parlamentu a začal hledat koaliční partnery, přičemž jeho kritika 

Evropské unie dosáhla svého vrcholu v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy. Za 

nejpravděpodobnější partnery nového projektu byli označováni oba hegemoni polské 

politiky, Občanská platforma (PO) i Právo a spravedlnost (PiS), překvapivým spojencem a 

 
462 Hecke, Steven van., and Thomas Jansen. At Europes Service: the Origins and Evolution of the European 
People's Party. Springer, 2011. 
463 Unie pro Evropu národů/Union for Europe of Nations, 2005 article by Pavla Papírníková, in the Central 
European Political Studies Review, from the International Institute of Political Science, Masaryk University. 
464 The development of political groups of the European Parliament - CVCE Website. Accueil - CVCE Website 
[online]. Copyright © 2020 CVCE.EU [cit. 04.06.2020]. Dostupné z: 
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spoluzakladatelem frakce se ale stala česká Občanská demokratická strana (ODS) a její 

tehdejší předseda Mirek Topolánek. 465 

Začala politická vyjednávání s možnými spojenci, kteří sdíleli vizi CON a ODS o silném 

ekonomickém nadnárodním tělesu na regionálním podkladě, Cameron s Topolánkem přitom 

nebyli schopni dosáhnout shody na podobě členské základny. Topolánek si ECR představoval 

jako co nejsilnější, a tudíž se nevyhýbal spolupráci i s krajně pravicovými subjekty, třeba 

italskou LN, což Cameron zatvrzele odmítal s poukazem na vyhrocenou antiimigrační rétoriku 

těchto národních politických stran. ECR se nakonec profilovala podle představy britských 

CON. Pozice konzervativců v ECR se brzy začala měnit a do ECR začaly pronikat prvky 

evropského nacionalismu, nejprve v podobě národně konzervativních stran jako jsou finská 

PS nebo německá AfD. Řady ECR posílila i Nová vlámská aliance (N-VA), člen evropské 

regionalistické strany EFA. Díky vstupu těchto stran se ECR stala opět třetí nejsilnější frakcí 

na půdě Evropského parlamentu. 466 

PS i AfD ale prošly následnou radikalizací, což vedlo k vyloučení poslanců AfD z frakce ECR a 

následnému dobrovolnému odchodu poslanců PS. Posílení polské vládní strany PiS a její 

obrat k národně orientovanému pravicovému populismu pak ovlivnil i členskou základnu 

frakce, ve které PiS převzala vedoucí úlohu po referendu o brexitu a zaměření britské politiky 

na vystoupení Velké Británie z Evropské unie. To vedlo k volebnímu propadu a marginalizaci 

CON v evropské frakci, což umožnilo vstup nacionalistických a pravicově populistických 

menších stran, které posílily členskou základnu ECR po vzoru dominantní PiS. Tento trend se 

obzvláště projevil po evropských volbách v roce 2019, kdy ECR posílili pravicoví populisté ze 

Švédska, Nizozemska, Španělska, Itálie a Řecka. ECR se tak profiluje jako cílová stanice pro ty 

populistické formace, které se snaží vystupovat méně radikálně než obdobné subjekty 

sdružené v ID. Pro tyto strany je typický proces normalizace a umírnění rétoriky, který 

 
465 Tories unveil group of controversial new allies in European parliament | Politics | The Guardian. [online]. 
Copyright © 2020 Guardian News [cit. 04.06.2020]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/politics/2009/jun/22/conservatives-new-eu-group 
466 FITZGIBBON, John, et al. Euroscepticism as a Transnational and Pan-European Phenomenon: The Emergence 
of a New Sphere of Opposition. Routledge, 2018. 
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nastavuje zrcadlo těm politickým stranám, jejichž ideologický profil prošel opačným 

procesem názorové radikalizace. 467 

9.2 Ideová východiska ECR 

Ideologická základna ECR stojí na čtyřech hlavních pilířích – reformismu, eurorealismu, 

důrazu na selský rozum a hledání alternativních řešení. Tyto vlivy se pak promítají 

v jednotlivých bodech programatiky evropské frakce, která byla poprvé sjednocena v roce 

2009 v zakládající Pražské deklaraci. 468 

Reformismus se v ECR projevuje odmítnutím stávajícího politického kurzu Evropské unie, 

přičemž členové frakce prosazují reformu jejího fungování se zaměřením především na 

ekonomický prvek integrace. Odbourávání bariér volného obchodu, podpora 

konkurenceschopnosti domácích produktů a likvidace prvků deformujících hospodářskou 

soutěž je pro budoucnost unie naprosto stěžejní. S tím souvisí zachování národní identity 

jejích jednotlivých členů prostřednictvím striktního dodržování principu subsidiarity. Ke 

každé členské zemi Evropské unie se má přistupovat s respektem k jejím specifikům a 

národním odlišnostem. Do popředí těchto snah vstupuje ideál lidské svobody jako prerogativ 

uvědomělých jedinců, kteří jsou schopni jednat zodpovědně, ohleduplně a svědomitě ve 

vztahu ke své rozhodovací pravomoci jako občanů suverénních států. 469 470 

Druhý pilíř – eurorealismus – je vyjádřením lehkého euroskepticismu společného pro členy 

frakce. ECR jej považuje za střední cestu mezi voláním po silnější Evropě, které je typické pro 

propagátory federalizace, a zatvrzelými odmítači členství v Evropské unii, kteří protěžují 

odchod z unie jako jediné možné řešení. Eurorealismus považuje existenci Evropské unie za 

pozitivní, kritizuje pouze některé její aspekty. Jeho středobodem je myšlenka unie jako 

 
467 ECR group kicks out German far-right MEPs – POLITICO. European Politics, Policy, Government News - 
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jednotné evropské platformy, která vytváří prostor pro posílenou spolupráci jednotlivých 

členských států při hledání efektivního řešení problémů, které jsou jim společné. 471 472 

ECR též propaguje selský rozum, čímž poznamenává, že Evropská unie si možná stanovila 

přehnaně ambiciózní cíle, kterých nebude schopna dosáhnout. To vede k neúčinnosti 

v oblasti různých společných politik, například migrační a azylové. Tímto neduhem je 

ohrožen celý sektor veřejných služeb, který sužuje bobtnající evropská legislativa, a 

neefektivita se již začíná přelévat na úroveň členských států, kde dochází k prohlubování 

rozdílů mezi městskými a venkovskými oblastmi. 473 474 

Hledání alternativních řešení je podle ECR podmíněno decentralizací, protože jedině tak lze 

pochopit potřeby občanů členských států. Požadavek individuálního přístupu ECR prosazuje i 

v tomto směru. Evropskou unii sužuje byrokracie, která brání přijímání efektivních řešení. 

Kvůli nedostatečné transparentnosti dochází ke zneužívání evropských dotačních fondů. 

Často přehlíženým tématem je ze strany Evropské unie energetická bezpečnost. To je jen 

několik málo výtek ECR k současné administrativě. Nastolení nového kurzu povede 

k vytvoření funkčního svazku evropských států, který bude bezpečný, stabilní, prospěšný a 

založený na zdravé soutěživosti. ECR je zastáncem západního politického kurzu a obhajuje 

členství evropských zemí v NATO.475 476 
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9.3 Velká Británie: principál brexitového cirkusu 

Ač se jednalo o politickou stranu, která frakci sdružující evropské konzervativce a reformisty 

v roce 2009 zakládala, nachází se od 31. ledna 2020 mimo arénu evropské unijní politiky. A 

byla to právě britská Konzervativní a unionistická strana (CON), jedna ze dvou opor 

westminsterského politického systému, která pod vedením nového předsedy s historicky 

nevídaně silným mandátem, úspěšně dovedla jednu z členských zemí unie mimo její 

strukturu. Brexit představoval revoluční krok v historii celé unie, již po jeho schválení ve 

všelidovém referendu v roce 2016 naznačil, že se nemění pouze podoba EU jako celku, ale že 

se též nezaměnitelným způsobem podepíše na podobě a ideologickém směřování 

europoslanecké frakce ECR. Postupné utlumení aktivit CON v rámci evropské politiky, a jejich 

plné zaměření se na řešení otázek s brexitem spojených, bylo korunováno dramatickým 

neúspěchem v eurovolbách v květnu 2019. Ty se konaly v atmosféře nejistoty, a s jistotou 

byly potvrzeny přibližně měsíc před samotným aktem hlasování. Vládní strana tehdejší 

premiérky Mayové v nich získala pouhé 4 poslanecké mandáty. Nevídaný úspěch v nich 

naopak znovu zaznamenal architekt brexitu Nigel Farage a jeho nová politická strana. Tyto 

volby se tak staly pomyslnou tečkou za kariérou političky, která zasvětila výkon premiérské 

funkce snaze uskutečnit něco, s čím sama ideově nesouzněla. Vyjednávání o brexitu naopak 

ve Velké Británii vedlo k vytvoření prostoru pro specifický brexitový populismus, v jehož 

duchu CON ovládl a přetvořil současný premiérský předseda Boris Johnson. V ECR se tak 

naplno mohla projevit linie, kterou v jejím rámci zastávala polská vládní PiS, vyznačující se 

tolerancí pravicového nacionalismu a populistického politického stylu. Ten paradoxně není 

cizí ani novému britskému premiérovi.  

Boris Johnson není v britské politice žádným nováčkem. Svou politickou osobnost ale začal 

formovat dávno předtím, než se stal jejím aktivním účastníkem. Už během studií na Oxfordu 

se zrodil „Boris“, kterého Johnson pak přenesl i do politiky. To bylo patrné, už když vykonával 

funkci londýnského starosty v letech 2008 až 2016. Jeho specifickým znakem se stal 

nekonvenční humor. Boris Johnson proslul jako typ žoviálního politika s výraznou vizáží. Jeho 

blonďatý účes se stal  poznávacím znakem, stejně tak způsoby, jakými byl schopen vést 

ohnivé debaty proti svým názorovým oponentům. Už v té době  bylo průkazné, že politický 

styl Borise Johnsona se podřizuje egomaniakální osobnosti hlavního protagonisty. Kromě 

toho, že byl na londýnské radnici viditelný politicky, stal se svého druhu politickou celebritou, 
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o jejíž osobní život projevovaly zájem všechny britské bulvární tisky. Tento trend 

maximalizoval poté, co usedl do předsednického křesla CON a začal vést předvolební 

kampaň, která měla vést k úspěšnému dokončení brexitu. Dobré vztahy s majitelem 

mediálního impéria Rupertem Murdochem bezpochyby Johnsonovi pomohly podchytit si 

budování vlastní image, kritici mu naopak vyčítali blízké kontakty se skupinami předních 

londýnských bankéřů a majitelů hedgových fondů, kteří zbohatli na ekonomické krizi v roce 

2009, a údajně finančně zajišťovali budování pozitivního obrazu konzervativního politika. 

V takto budované atmosféře bylo pro občana Velké Británie téměř nemožné si neudělat na 

Johnsona vlastní názor. Někteří byli jeho zarytými obhájci, druzí jej bytostně nesnášeli. 

V tomto směru bývají někdy vykreslovány paralely mezi popularitou Borise Johnsona a 

fenomenální americkou zpěvačkou Billie Eilish. V tom směru, že oba mají extrémní potenciál 

k mobilizaci mas, za podpory významných brandů, přičemž v Johnsonově případě se těmito 

předpoklady podařilo kompletně opanovat britskou předvolební debatu. 477 478 479 

Je to nevídaný úspěch pro politika, kterému vždy byla vytýkána ideologická neukotvenost. 

Sám Boris Johnson se v rámci předvolebního boje přihlásil k odkazu tzv. konzervatismu 

jednoho národa (neboli toryjské demokracie). Tento pojem mají Britové spojený především 

s významnými konzervativními premiéry Benjaminem Disraelim, Winstonem Churchillem a 

Margaret Thatcherovou. Každý z nich si jej však vykládal po svém – původní Disraeliho idea 

spočívala na skutečně solidárním národu, kde neexistují rozdíly mezi chudými a bohatými. 

Vyšší vrstvy společnosti se dostaly na výsluní díky příznivému osudu, nesmějí ale zanevřít na 

ty, kteří takové štěstí neměli. Tato myšlenka postupně zmutovala – začali ji zneužívat 

radikální unionisté, kteří jí vysvětlovali nutnost osekání pravomocí přiznaných jednotlivým 

královstvím tvořícím britskou unii. Později se konzervatismus jednoho národa stal základem 

britského sociálního státu a systému přerozdělování. V Johnsonově případě se však příklon 

k této ideologii často vykládá jako populistický. Jeho hlavním cílem bylo odstřihnout se od 

vzpomínek na jeho neoliberalistické předchůdce – jmenovitě Davida Camerona a také 
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Theresu Mayovou. Ti jsou v Johnsonově pojetí představitelé elitní vrstvy společnosti, která 

zapomněla na obyčejné občany. Součástí Johnsonova kouzla bylo umění přesvědčit voliče 

jiných stran, že v této stranické linii nebude pokračovat, což mu umožní stát se skutečným 

tribunem britského lidu. Během svého působení na londýnské radnici byl Johnson spíše 

propagátorem sociálně liberálních myšlenek – v jeho názorech chyběly euroskeptické 

myšlenky, byl i velkým zastáncem migrace směrem do Velké Británie. Johnson je ale v první 

řadě pragmatický oportunista. Nejpravděpodobnějším vysvětlením otázek ohledně jím 

vyznávané ideologie je to, že se dogmaticky nepřiklání k žádné. Je  zkušeným a citlivým 

vnímatelem nálad ve společnosti, podle kterých dokáže formovat své názory a maximalizovat 

tak politické zisky. 480 481 

Johnson byl jedním z nejhlasitějších propagátorů brexitu před referendem v roce 2016 

v řadách CON, společně s Dominicem Raabem. Tato rétorika jej později dostala do funkce 

ministra pro unii v kabinetu Theresy Mayové. Později na tento post rezignoval, údajně proto, 

že neschvaloval směr, kterým premiérka vyjednávání vedla. Pravděpodobněji však nechtěl 

být spojován s kabinetem zmítaným zmatky, nejistotou a rostoucí nespokojeností ve 

společnosti ve světle tragicky neúspěšných jednání s představiteli Evropské unie. To mu pak 

pomohlo, když jako předseda Mayovou v CON nahradil. Britové si jej pamatovali jako 

někoho, kdo jí již před roky předvídal krach jednání, čímž se proti její politice vymezil, a nyní 

vstupuje do rozjetého procesu opět jako někdo s odlišnou vizí a nevolí ke kompromisu 

ohledně výsledné podoby dohody. Jako takový upokojil i zastánce tzv. tvrdého brexitu, 

protože nekompromisně tvrdil, že Británie z EU vystoupí, ať se děje co se děje. Kromě toho 

na sebe upozornil i krokem, který byl později prohlášen za neústavní – přerušením zasedání 

Dolní sněmovny britského parlamentu, aby tak zamezil dalšímu protahování ve schvalování 

brexitové dohody. Před prosincovými volbami v roce 2019 zveřejnil server YouGov.uk 

výsledky ankety, z níž vyplývalo, že více než polovina členů CON upřednostňuje úspěšné 
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dokončení brexitu, i za cenu destrukce vlastní politické strany. Nejstarší britská politická 

strana opravdu pod svým novým předsedou prošla radikální proměnou. 482 483 

David Cameron i Theresa Mayová v duchu neoliberalistické politiky směřovali CON směrem 

do pravého středu ideologické osy. Po převzetí strany Borisem Johnsonem prodělala CON 

radikální příklon směrem doprava. Strana si v rámci této proměny osvojila mnoho témat 

typických pro pravicový populismus, a i rétorika jejího předsedy se začala podobat 

vystoupením politiků typu Donalda Trumpa nebo Mattea Salviniho. CON zaprvé začala být 

více hostilní směrem k imigrantům. Johnson již v minulosti volal po zákazu nošení pokrývek 

hlavy muslimskými ženami, nyní se tento apel stal součástí stranické platformy. Strana nově 

propaguje též určitý model smíšené ekonomiky, prosazuje tedy intenzivnější zásahy státu do 

soukromé sféry s cílem pomoci ekonomicky slabším třídám. Nejpatrnější bylo ale 

Johnsonovo DNA patrné ze stylu vedení předvolební kampaně. Tu ovládl v pojetí CON jeden 

jediný závazek – dotáhnout brexit do konce. Boris Johnson využil stejné taktiky jako současný 

americký prezident Donald Trump. Podařilo se mu tak redukovat celou politickou debatu na 

jedno téma, ke kterému ještě k tomu zaujal dost specifický postoj. Johnsonovi se totiž 

podařilo přesvědčit značnou část elektorátu, že sdílí jejich znechucení nad tím, co se na půdě 

parlamentu odehrávalo během let brexitového vyjednávání. Podráždění, nuda, zklamání – 

tak by se daly vystihnout převládající pocity občana Velké Británie, když během té doby 

sledoval přímý přenos ze zasedání parlamentu. Nový premiér se těmto pocitům nebránil – 

naopak veřejně prohlašoval, že dosažení dohody není nic složitého, že odchod je předem 

rozhodnutá věc, a komu se to nelíbí,  nenadělá nic. Rozhodnost a schopnost o tomto postoji 

přesvědčit voliče byla obdivuhodná, a bezpochyby přispěla k obdivuhodnému výsledku 

v prosincových volbách. CON  stála ztrátu stranické identity a podřízení její programové 

platformy názorovým veletočům populárního a kontroverzního předsedy. Ideologicky se 

přiblížila jiným evropským pravicovým stranám, především polské PiS a maďarskému 

Fideszu. To je dozajisté, spíše než s nějakou kompletní ideologickou transformací, spjato 
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především s osobou a politickým stylem ministerského předsedy Johnsona a stranickou 

mentalitou, která se zakládá na loajalitě ke stávajícímu politickému lídrovi 484 485 486 487 

Během svého uzmutí moci Johnson překvapivě nenarazil na hlasitou opozici ve vlastních 

řadách. I v tomto případě se totiž projevila obdivuhodná loajalita členské základy CON, která 

se vyznačuje tím, že i v časech nejzávažnějších identitních krizí zůstává strana semknuta 

v jednotné podpoře svého předsedy, kterému poskytuje dostatečnou oporu. Řada politiků 

tudíž i přes četné výhrady k Borisi Johnsonovi jeho kandidaturu na stranickém kongresu 

podpořila, čímž mu pomohli až do Downing Street 10. Prosincový výsledek CON však lze 

přisuzovat i Johnsonově schopnosti oslovit sociální skupinu tzv. modrých límečků. Tito voliči, 

z valné většiny příslušníci dělnické vrstvy, vždy podporovali opoziční sociálnědemokratické 

labouristy. Boris Johnson měl  štěstí, že se ve volbách utkal s nejméně populárním 

labouristickým lídrem za dlouhou dobu Jeremym Corbynem. Nejednomu tradičnímu voliči 

LAB byl Corbyn trnem v oku – toleroval antisemitské excesy a posunul tradiční 

sociálnědemokratickou stranu do pozice krajní levice, kde koketovala s komunismem. 

Corbyn se ve skutečnosti snažil zavádět principy demokratického socialismu, což ale 

z pohledu Britů, kteří nikdy neměli historickou zkušenost s komunisty, působilo jako totéž. 

Konečně, Johnsonovým posunem CON směrem doprava vstoupila strana na teritorium 

populistických stran, reprezentovaných hlavně BRX Nigela Farage i jeho dřívějším stranickým 

tělesem UKIP. Nově osvojený nacionalismus a přijetí brexitu za jediné téma předvolební 

debaty přiměly Nigela Farage k uzavření dohody s Borisem Johnsonem, že BRX nebude 

nasazovat své kandidáty proti kandidátům CON. Tak se podařilo zamezit rozdrolení 

brexitového tábora mezi více politických sil, z čehož profitovala právě Johnsonem vedená 

CON. Nutno dodat, že podobné štěstí neměl opoziční tábor zastánců setrvání Spojeného 
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království v Evropské unii. Zde se totiž o hlasy voličů popraly hned tři politické strany – 

labouristé, liberální demokraté a britští zelení. 488 489 

CON získala ve volbách 365 křesel, LAB naopak historicky pohořela. Boris Johnson tak dosáhl 

svého cíle a dostatečně zlegitimizoval sám sebe v roli předsedy vládní strany, premiéra 

Spojeného království i nejnadějnějšího adepta k finalizaci brexitových vyjednávání. 31. ledna 

2020 se tak uzavřela jedna kapitola a Británie z unie opravdu vystoupila. Kabinet Borise 

Johnsona byl hned postaven před další zkoušku – vyjednávaní o co nejlepších podmínkách 

vzájemných obchodních vztahů mezi Velkou Británií a zbytkem Evropy. Pravděpodobně se 

bude muset i nadále potýkat i se separatistickými snahami v jednotlivých částech ostrovního 

království – skotská vládní strana SNP deklarovala, že bude usilovat o vyhlášení druhého 

referenda o osamostatnění, v Severním Irsku vedl Johnsonův přesvědčivý výsledek 

k ukončení dlouhodobého bezvládí a k opětovnému vytvoření moc sdílející vlády unionistů 

z DUP a republikánů z SF. Závazek jednoho srozumitelného cíle tak už Borisi Johnsonovi 

nebude stačit, aby saturoval své příznivce, natož aby si udržel i ty z řad modrých límečků 

poté, co si LAB zvolila nového předsedu namísto Jeremyho Corbyna. Výrazný rozdíl mezi 

stranami z pohledu předvolebních průzkumů se v důsledku těchto dvou faktorů opět setrvale 

srovnává. Jisté ale je, že odchodem konzervativců ztrácí europoslanecká frakce ECR vlivného 

člena, jenž stál u jejího zrodu a pomohl zformovat její identitu. Nově ji tak budou ovládat 

nacionální konzervativní populisté, což se již po volbách 2019 projevilo tím, jaké nové 

národní strany do frakce vstoupily. 490 

9.4 Polsko: politický vliv v zákulisí 

Nejsilnější zastoupení má v současné ECR polská vládní strana Právo a spravedlnost (PiS). 

Populismus v Polsku přitom prošel složitým a specifickým vývojem, který úzce souvisí 
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s transformací této východní evropské demokracie po pádu komunistického režimu. Jeho 

kořeny však sahají do ještě vzdálenější minulosti. Polská historie je zvláštní v tom, že 

prakticky během celého 18. a 19. století Polsko nefungovalo jako samostatný stát, národní 

identita polského národa byla tudíž roztříštěna mezi tzv. zábory sousedních velmocí Ruska, 

Pruska a Rakouska. 491 

V jejich rámci se začaly objevovat polské národovecké iniciativy, které usilovaly o vytvoření 

jednotného státního útvaru na národním principu. Tato území navíc neprošla procesem 

urbanizace, z převládající části se tedy jednalo o venkovské či rurální oblasti, většinu  

obyvatelstva tvořili rolníci a zemědělci. Městského obyvatelstva zde bylo pouze poskrovnu. 

Sjednocení polského národa se pak stalo synonymem pro sjednocení polského lidu, což byla 

idea, na které se začaly formovat první specificky zaměřené agrární strany, ze kterých je 

dodnes nejvýznamnější Polská lidová strana (PSL). Polsko přitom i v dnešní době zůstává 

jednou z nejméně urbanizovaných evropských zemí. 492 

Další významnou etapou pro konsolidaci populistických názorů v polské politice bylo 

poměrně překvapivě období existence komunistické Polské lidové republiky. Komunistická 

vláda nepřistoupila k plošnému zákazu politických stran, jejichž šance uchopení moci byla 

sice nereálná, přesto jim bylo povoleno nadále vyvíjet politickou aktivitu. To zapříčinilo boom 

populistických hnutí, protože tolerance nenáviděného režimu spěla velice  rychle k osvojení 

konfliktní rétoriky mezi režimem řízeným politickou elitou a bojovníky za osvobození 

obyčejných Poláků. 493 

Nejvýznamnější z těchto populistických lidově orientovaných formací bylo hnutí Solidarita, 

které se po pádu režimu přeměnilo v politickou koalici Volební akce Solidarita (AWS). Ta se 

stylizovala především do role reprezentantů dělnické třídy a cílem její kritiky se stala 

neschopnost režimu, proti kterému vystupovala striktně a negativně, přičemž těžila 

především z ožehavých témat lidského úpadku a chudoby, ztělesňovaných například 

zavedením přídělového systému na základní potraviny. Po pádu komunistického režimu se 
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Polsko plně otevřelo systému zastupitelské demokracie, se kterým ale aktéři politického 

života neměli žádné zkušenosti. 494 

Populistická rétorika byla tehdy neduhem, který sužoval majoritu aktivních politiků, ať již šlo 

o reformované komunisty či národovce z pravé části politického spektra. Hlavním terčem 

populistů se  navzdory očekáváním nestala politická tranzice, nýbrž ekonomická 

transformace, kterou si Poláci spojovali s tzv. Balcerowiczovu šokovou terapií. Skrze tu se 

měla polská ekonomika přiblížit standardům západního světa. To se nakonec i podařilo, její 

první fáze však vyústila v absolutní destrukci polského hospodářství v oblasti všech čtyř 

základních makroekonomických ukazatelů. Inflace i nezaměstnanost raketově narostly, 

obchodní bilance byla v troskách a výměnné kurzy polského zlotého byly ostudné. Právě na 

tom se přiživili všudypřítomní populisté. Tato vlna ekonomicky orientovaného populismu 

však s rekonvalescencí polské ekonomiky vymizela, čímž se otevřela cesta pro osvojení 

nových populistických forem, typických vymezením se proti politickým elitám a 

znovunalezeným polským nacionalismem. 495 

Spouštěčem se stala rozsáhlá korupční kauza, známá jako Rywinova aféra, která absolutně 

zdecimovala polskou levici v čele s postkomunistickým a sociálnědemokratickým Svazem 

demokratické levice (SLD). Klíčovou figurou aféry byl polský režisér Lew Rywin, který 

zkontaktoval šéfredaktora největšího polského deníku Gazeta Wyborcza Adama Michnika, 

s nabídkou ovlivnění polské mediální legislativy v Michnikův prospěch výměnou za pozitivní 

publicitu v GW ve prospěch v té době blíže nespecifikované mocenské skupiny. Novinář ale 

pouze předstíral, že má o nabídku zájem, a ve skutečnosti započal vlastní investigativní 

vyšetřování, které mělo odhalit mocenské struktury za touto tajemnou skupinou. Jak později 

prokázalo vyšetřování speciální komise polského Sejmu, měla tato skupina sestávat z osob 

napojených na vládní SLD, jejích vlastních členů i samotných ministrů, včetně populárního 

premiéra Leszka Millera. Aféra měla silný dopad na veřejné mínění, SLD se z hlediska 
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popularity nevídaně propadla a stáhla s sebou i další levicové strany, které její politiku 

podporovaly. 496 

Voliči se hromadně začali obracet k politické pravici, kterou nedlouho před propuknutím 

aféry nově opanovaly dvě politické formace navazující na AWS – liberálně konzervativní 

Občanská platforma (PO) a pravicově populistický projekt bratrů Lecha a Jaroslawa 

Kaczynských Právo a spravedlnost (PiS). Polská politika na začátku 21. století tak prošla 

repolarizací, kdy se většina elektorátu přelila k podpoře politické pravice, v níž se v té době 

objevily  další dva malé politické subjekty vyznačující se pravicově populistickou rétorikou. 

Oba  měly stěžejní význam pro konsolidaci PiS jako hlavní populistické síly v polské politice.  

První z nich byla Sebeobrana Polské republiky (SRP). Strana byla typickým představitelem 

agrární a ekonomické populistické větve, v mnohém navazovala na původní agrární strany 

z polských záborů. Profilovala se silně pronárodně, kdy propagovala především zájmy 

polských zemědělců a venkovského obyvatelstva, s čímž souviselo setrvávání na pozicích 

politického i ekonomického izolacionismu. Ten měl podpořit postavení polských farmářů a 

odbyt jejich výrobků. SRP požadovala rozsáhlé státní dotace na zemědělství. V rétorice SRP 

byly patrné i projevy euroskepticismu, který strana v souladu se svým populistickým 

zaměřením utlumila, když se polská společnost ukázala jako velmi nakloněná členství Polska 

v EU. 497 498 

Druhou formací byla radikálně nacionální křesťanskodemokratická politická strana Liga 

polských rodin (LPR). Ta vznikla spojením malých národně orientovaných a ortodoxně 

křesťanských stran, přičemž svůj elektorát aktivizovala cílenou polopropagandou 

spřízněného konzervativního rádia Maryja. LPR prosazovala sociálně konzervativní hodnoty, 

kdy se otevřeně stavěla proti sňatkům homosexuálů, adopci dětí homosexuálními páry, 

potratům, antikoncepci a podobným výstřelkům postmoderní doby. Stylizovala se do role 

ochránce polského národa, což se projevovalo požadavky na zamezení přílivu cizího kapitálu 

do Polska, zejm. v oblasti bankovnictví, finančnictví, obchodu a médií. LPR se  vyjadřovala 

 
496 ZARYCKI, Tomasz. The power of the intelligentsia: The Rywin Affair and the challenge of applying the 
concept of cultural capital to analyze Poland’s elites. Theor Soc 38, 613–648 (2009). 
https://doi.org/10.1007/s11186-009-9092-6 
497 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 
2005. ISBN 80-7367-038-0. 
498 KESSEL, Stijn Van. Populist Parties in Europe: Agents of Discontent? Palgrave Macmillan, 2015. 
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proti privatizaci a propagovala ponechání strategických odvětví ve vlastnictví státu. 

Evropskou unii odmítala jako ohrožení národní suverenity a usilovala o zakotvení katolického 

charakteru Polska do ústavního pořádku. 499 500 

PiS byla v těchto podmínkách naopak reprezentantem čistě politického populismu. Její 

úspěšný start byl do jisté míry spojen především s osobou Lecha Kaczynského, který oproti 

svému bratrovi představoval prototyp charismatického lídra, který navíc těžil ze svojí 

oblíbenosti během působení na postu ministra spravedlnosti. Na to PiS navázala i v první 

úspěšné volební kampani před volbami do polského Sejmu, kdy se stala nositelem tématu 

bezpečnosti státu, které  v rétorice PiS nemělo konkurenci. Kaczynští prosazovali zpřísnění 

trestních sankcí, znovuobnovení trestu smrti, důsledné potírání politické korupce a 

roztříštění klientelistických vazeb v horních patrech politiky. PiS se v roce 2001 ještě 

nepodařilo prosadit natolik, aby se dostala do vlády. To umožnila až zmiňovaná Rywinova 

aféra, díky  které se PiS mohla vymezit proti zkorumpované politické elitě, což vedlo 

k volebnímu vítězství v roce 2005. Koaličními partnery PiS se staly SRP i LPR. Ve stejném roce 

byl Lech Kaczynski zvolen polským prezidentem, přičemž jeho bratr Jaroslaw se měl stát 

novým polským premiérem. V zaujetí této pozice mu však bylo až do roku 2006 bráněno. 501 

502 

Jaroslaw Kaczynski splňuje podmínky zařazení mezi charismatické lídry. PiS i bratr Lech si 

však byli vědomi, že Jaroslaw v pozici premiéra není zdaleka přijatelný pro většinu Poláků. 

Jeho názory jsou často považovány za příliš radikální, má také tendenci inklinovat 

k černobílému vidění reality. Rétoricky navíc často operuje s konspiračními teoriemi o 

spiknutí mocenských elit, které se pokouší jej zavraždit, přičemž za jejich hlavního 

představitele výslovně označuje předsedu opoziční PO Donalda Tuska. Lech Kaczynski  po 

zvolení ztratil svůj vliv na politiku PiS, která pod Jaroslawovým vedením prošla důslednou 

radikalizací. Ústřední téma bezpečnosti bylo odsunuto do pozadí a nově se objevuje 

 
499 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 
2005. ISBN 80-7367-038-0. 
500 MUDDE, Cas. Racist Extremism in Central and Eastern Europe. Routledge, 2005. 
501 CIDOB - The roots of populism in Poland: Unsustainable growth and cultural backlash. CIDOB - Barcelona 
Centre for International Affairs [online]. Copyright © 2014 Fundación CIDOB. [cit. 04.06.2020]. Dostupné z: 
https://www.cidob.org/en/articulos/cidob_report/n1_1/the_roots_of_populism_in_poland_unsustainable_gro
wth_and_cultural_backlash 
502 STANLEY, Ben, CZESNIK, Mikolaj. Populism in Poland: A Comparative Perspective, 2019. 10.1007/978-3-319-
96758-5_5. 
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zaměření se na silně sociálně konzervativní rodinnou politiku, ve stranickém diskurzu se 

začíná objevovat kritika Evropské unie a pomalu i protiimigrační rétorika. Strana se tak stala 

populární především mezi venkovským obyvatelstvem a nižšími společenskými třídami ve 

městech, čímž naprosto vysála voličskou základnu obou koaličních partnerů, což vedlo 

k jejich vymazání z politické mapy. 503 

Jaroslaw Kaczynski se nakonec do premiérského křesla dostal, kvůli výše zmíněnému 

radikálnímu vystupování však dovedl stranu k volební porážce. Ta byla  umocněna  dalším 

zostřením spikleneckých vizí Kaczynského po smrti jeho bratra Lecha při leteckém neštěstí na 

území ruského Smolensku. V Kaczynského rétorice se  konstatně objevovaly výpady proti 

Rusku, které označil společně s vládou Donalda Tuska za iniciátora spiknutí rozvrátit polský 

stát masovým atentátem  politických špiček. PiS ve světle ztráty oblíbenosti začala předsedu 

strany upozaďovat a do role ministerského předsedy se začali dostávat nominanti PiS, kteří 

byli profesionálními politiky a technokraty. Jednalo se například o Beatu Szydlo nebo 

současného premiéra Mateusze Morawieckého. Tato strategie se ukázala účinnou a od roku 

2015 vládne Polsku menšinová vláda tvořená PiS a marginálními spojenci. V průzkumech 

veřejného mínění dosahuje PiS standardně podpory přesahující 40 procent a všechny ostatní 

strany nechává s výrazným odstupem za sebou. 504 

Program strany stojí na hodnotách sociálního konzervatismu a principech levicové politiky 

silného sociálního státu. V popředí zájmu PiS v obou oblastech stojí rodina jako základ 

polského státu. Strana propaguje posilování sociálního státu v podpoře rodin, podporuje 

systém státních půjček na bydlení, daňové úlevy pro vícedětné rodiny, pro které zavedla 

pravidelný příspěvek 500 zlotých měsíčně. PiS prosadila zákaz prodeje o svátcích a nedělích 

s vysvětlením, aby mohly rodiny trávit více času společně. Stála také za prodloužením 

mateřské a rodičovské dovolené. Naproti tomu zásadně odmítá eutanázii, potraty i v případě 

prokazatelného poškození plodu, přiznání jakýchkoliv práv homosexuálům, in vitro fertilizaci 

i sexuální výchovu ve školách. Takto orientovaná politika staví PiS do pozice jednoho 

z nejradikálnějších politických subjektů v sociálních otázkách v rámci Evropy. Vzhledem 

 
503 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
504 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
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k odporu předsedy Kaczynského k Rusku se strana orientuje prozápadně, souhlasí 

s členstvím Polska v NATO i Evropské unii. K oběma má ale četné výhrady. PiS totiž k členství 

v mezinárodních kolektivních organizacích přistupuje z pozice polského nacionalismu, který 

sami představitelé strany označují jako patriotismus, s výhradou negativní konotace slova 

nacionalismus. 505 506 507 

Od toho se odvíjí i lehký euroskepticismus PiS, kdy strana uznává existenci EU a považuje ji za 

pozitivní, ovšem jen do té míry, dokud členství v Evropské unii konvenuje samotnému Polsku 

a polskému národu. Členství Polska v těchto organizacích vykládá s přihlédnutím na jeho 

přínosy ostatním členům organizace. PiS je zastáncem silných suverénních států a myšlenky 

Evropy regionů, v souladu s ideologií poslanecké frakce ECR. Výhody členství v Evropské unii 

odvozuje od proporcionality zájmů polského lidu a jejich naplnění ze strany unie. I proto je 

jedním z nejsilnějších zastánců současné podoby unijní zemědělské politiky, ze které jako 

nejvíce agrární členský stát čerpá Polsko podstatnou část finanční podpory. Polsko se i přes 

širokou podporu evropskému projektu stalo terčem kritiky unijní administrativy v souvislosti 

s ústavní reformou justice, která změnila věkové limity pro odchod soudců do důchodu, 

v čemž její kritici spatřovali snahu Kaczynského o ovládnutí soudního systému. PiS kritizovalo 

i unijní migrační a azylovou politiku, když rezolutně odmítlo systém přerozdělovacích kvót a 

vyjádřilo podporu maďarskému premiéru Orbánovi. V rétorice strany  antiimigrační agenda 

nezaujala čelné postavení, byla ale toliko asimilována s původním a stále oblíbeným 

tématem strany,  bezpečností státu. Někteří představitelé se vyjadřovali o islámu jako 

existenční hrozbě pro polský národ. 508 

Nárůst voličské podpory PiS v posledních letech a ovládnutí politické scény vede k obavě, že 

se PiS stane více autoritářskou a pokusí se o demolici polského právního státu. Jedinou 

možnou obranou se zdá být utváření širokých opozičních koalic, která ale naráží na 

nejednotnost ostatních aktérů polské politiky. Přesto se tento trend začíná v omezeném 
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měřítku v Polsku objevovat. To v současnosti vede k situaci, že PiS (pokud odhlédneme od jí 

spřízněných nerelevantních stran) je nyní jediným subjektem ve volebním klání, který 

kandiduje samostatně. Po porážce britských CON se navíc PiS stala dominantní silou v 

evropské frakci ECR, což otevírá cestu k začlenění povětšinou nových pravicově 

nacionalistických a populistických stran do její členské základny. 509 

9.5 Švédsko: nordic metalové kořeny pravicového populismu 

Již během osmého volebního období Evropského parlamentu se řady ECR rozšířily o Švédské 

demokraty (SD). Ti původně zasedali v euroskeptické frakci EFDD, leč výpady proti Evropské 

unii rozhodně v rétorice strany nezaujímají přední místa, podobně jako v případě PiS. 

Současná podoba švédského stranického systému se formovala podobným způsobem jako 

v dalších skandinávských zemích. Je pro něj též typická etapa zamrznutí a následného 

rozmrzání, což vyústilo v etablování nových politických subjektů.  

Ve Švédsku k tomu došlo se značným zpožděním, i když některé odstředivé tendence byly 

patrné již dříve. V průběhu 50. let proměnili svou identitu agrárníci, když se reorientovali na 

městské obyvatelstvo pod novým názvem Strana středu (C), a jejich příkladu následovali i 

pravicoví konzervativci, kteří začali vystupovat nově jako Umírněná koaliční strana (M). Větší 

nezávislost na Moskvě v průběhu 60. let odstartovala přeměnu komunistů na levicovou 

formaci ovlivněnou postmaterialismem, což vedlo k jejich konsolidaci jako Levicové strany 

(V). Nové stranické subjekty se začaly objevovat až poté, co Sociální demokraté (S) ztratili 

v rámci systému postavení predominantní strany. K tomu došlo až na konci 80. let, kdy se na 

politické scéně poprvé objevila Environmentální strana – Zelení (MP). Díky předvolební 

spolupráci s C se v druhé polovině 80. let dostali do švédského Riksdagu i Křesťanští 

demokraté (KD). Na tomto půdorysu došlo k utvoření dodnes převládajícího modelu švédské 

politiky, kdy vládní moc alternuje mezi blokem levicových a pravicových stran. Na půdorysu 

těchto neformálních koalic jsou vytvářeny konkrétní švédské vlády. V levicovém Červeno-

zeleném bloku představují hlavní sílu S, kteří utvářejí koalice nejčastěji s MP za parlamentní 

podpory V. Protipólem je pravicové uskupení Aliance pro Švédsko, kterou tvoří M a C, 

 
509 What are the prospects for Poland’s radical-right Confederation? Dostupné z: 
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schopné vzájemné alternace v pozici nejsilnější strany, tak jejich menší spojenci KD a 

Liberální strana (L). 510 

V roce 1991 se na švédské politické scéně objevil nový politický projekt úspěšných a 

mediálně známých podnikatelů Berta Karlssona a Iana Wachtmeistera pod názvem Nová 

demokracie (ND). Jejich volební kampaň byla založena do jisté míry na recesistickém a 

satirickém přístupu, oba zakladatelé vešli ve známost jako Hrabě a jeho komorník, a jejich 

úspěch ve volbách do Riksdagu byl něčím bezprecedentním. ND je představitelem 

pravicového populismu, orientovala se především na ekonomická témata. Vzhledem 

k původu obou zakladatelů bylo jejím hlavním tématem snižování daní, podpora 

podnikatelského prostředí, deregulace a kritika stávajících politických elit. Strana 

propagovala rozsáhlou privatizaci a okleštění ve Švédsku vládnoucí byrokracie. Jedno ze 

stěžejních témat pravicového populismu – euroskepticismus – se u ní neprojevoval prakticky 

vůbec. ND podporovala členství Švédska v Evropské unii, a dokonce volala po opuštění 

politiky neutrality, což by zemi umožnilo intenzivnější spolupráci s jejími obchodními 

partnery. Poněkud nezvykle se ND stavěla i za poskytování zahraniční humanitární pomoci. 

Odpor k evropské integraci se ve Švédsku stal tématem postkomunistické V, která se začala 

profilovat jako levicově populistické těleso. Migrační politika a nacionalismus byly v ND 

přítomny, zaujímaly ovšem pouze okrajovou roli. Problematika migrace byla spojována 

s ekonomickou situací, ND prosazovala dočasná povolení k pobytu, a pokud bude žadatelům 

vyhověno, požaduje jejich okamžitou asimilaci se švédskou společnosti, čehož se dá nejlépe 

dosáhnout jejich zaměstnáváním. Za spíše excesy se dá označit například výrok Iana 

Wachtmeistera, že migranti z Afriky jsou zodpovědní za zavlečení AIDS do Švédska, nebo 

reakci poslankyně ND na vraždu spáchanou mentálně postiženým muslimem, kterou označila 

za islámskou rituální vraždu. 511 512 

Vnitřní rozpory mezi zakladateli ND však vedly k Wachtmeisterově rezignaci na post 

předsedy, což vedlo ke kolapsu strany, která při dalších volbách do Riksdagu již nevstoupila. 

 
510 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 
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512 RYDGREN, Jens. Radical Right Populism in Sweden: Still a Failure, But For How Long? Scandinavian Political 
Studies, 2002. 25. 27 - 56. 10.1111/1467-9477.00062. 
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Vytvořila ale jistý precedens, dle kterého je vstup politické strany mimo dva velké politické 

bloky do Riksdagu možný. 513 

SD vznikla již v roce 1988 spojením radikálně populistické Pokrokové strany a xenofobního 

nacionalistického hnutí Udržet Švédsko švédské, a po rozpadu ND se na její úspěchy 

pokoušela navázat. To nutně znamenalo vyrovnat se svým původem a podstoupení procesu 

moderace ideologického profilu. V počátku byla SD totiž konglomerátem malých krajně 

pravicových stran a neonacistických hnutí, členskou základnu strany utvářeli z velké části 

fanoušci vikingské rockové kapely Ultima Thule. 514 515 

První posun směrem k přijatelnému politickému proudu provedl nový předseda Mikael 

Jannson v průběhu 90. let. Pod jeho vedením proběhla stranická čistka, která měla SD očistit 

od všech nacistických elementů a přispět ke změně politického kurzu. Jannson veřejně 

deklaroval, že strana odmítá ideologii nacismu i obdiv k odkazu nacistického Německa, 

zakázal nošení stranických uniforem, a navázal diskuzi s evropskými politickými subjekty typu 

francouzské FN, rakouské FPÖ nebo podobně zaměřených stran v sousedních zemích. 

Omezených úspěchů strana však byla schopna dosáhnout pouze na lokální úrovni. Počátkem 

20. století se do čela strany dostal tzv. gang čtyř, jehož nejviditelnějším představitelem byl 

předseda Mladých švédských demokratů Jimmie Akkeson. 516 517 

Pod vlivem této skupiny se moderační procesy ještě zintenzivnily, strana oficiálně prohlásila 

za své ideologické východisko Všeobecnou deklaraci lidských práv a později došlo i ke změně 

loga. Pod Akkesonovým vedením přijala za svá stěžejní témata protiimigrační politiku a 

kritiku Evropské unie, které se nově staly dominantami v rámci programatiky strany. Strana 

se od té doby profiluje jako pravicově nacionalistický a sociálně konzervativní subjekt. 

Protiimigrační politika SD staví na jasném odmítnutí multikulturalismu, protože jeho 

protěžování politickými elitami ve Stockholmu i Bruselu se podepsalo na ekonomické 

 
513 RYDGREN, Jens. Radical Right Populism in Sweden: Still a Failure, But For How Long? Scandinavian Political 
Studies, 2002. 25. 27 - 56. 10.1111/1467-9477.00062. 
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2005. ISBN 80-7367-038-0. 
516 RYDGREN, Jens. From Tax Populism to Ethnic Nationalism: Radical Right-Wing Populism in Sweden. 
Berghahn Books, 2006. 
517 Right Wing Populism in Europe: Politics and Discourse. Bloomsbury Academic, 2013. 



223 
 

stabilitě země i její sociální soudržnosti. Švédská města sužují enklávy migrantů, kteří nejsou 

ochotni přijímat hodnoty hostitelské země, což vede k nárůstu násilné a sexuální kriminality 

a k prohloubení pocitu občanů, že se ve vlastní zemi nemohou cítit bezpečně. Na vině jsou 

bezzubá a neefektivní vládní opatření. SD jednoznačně stojí za zvýšením trestních sazeb, 

mimo jiné zavedením institutu trestu odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmíněného 

propuštění, a obnovením hraničních kontrol. Efektivní by bylo migrantům pomáhat 

s návratem do země jejich původu, což by přispělo k vytvoření žádoucího multikulturního 

světa, ne multikulturních společností. 518 519520 

Tyto apely se promítají i do kulturní politiky SD, kde kritizuje švédskou vládu za podporu 

multikulturních organizací, a strana sama finančně podporuje reprezentanty lokální švédské 

kultury, včetně uměleckých řemesel, tradičních tanců a hudby. V souladu s tímto směrem 

politické orientace by měl být okamžitě uzákoněn zákaz nošení burek a nikábů na veřejnosti. 

Podobně jako PS ve Finsku odmítají i SD postmoderní umění a jeho nové projevy, o jehož 

vystavování na veřejnosti by měli rozhodovat občané v referendech. Nacionalistická politika 

SD je však zaměřena i proti typicky švédským menšinám – strana je jedním z hlavních 

odpůrců zvláštních práv, které Švédsko poskytuje na severu žijící komunitě Sámů. SD volají 

po restrukturalizaci finanční podpory, která jejich směrem plyne ze státního rozpočtu, 

především pak rozpuštění Sámského parlamentu a stop podpoře tradičního způsobu obživy 

této komunity v podobě chovu sobů. V ekonomické politice strana využila neutěšené situace 

švédských seniorů, zejména v oblasti snižování daní, státních příspěvků na bydlení a zavádění 

opatření proti jejich viktimizaci. I zde se jim problematiku podařilo umně provázat s odporem 

k migrační politice, když začala poukazovat na vysoké vládní výdaje, které by mohly být 

přesměrovány do sociálního systému. 521 522 

 
518 The rise of the anti-immigrant Sweden Democrats: ‘We don’t feel at home any more, and it’s their fault’ | 
World news | The Guardian. [online]. Copyright © 2020 Guardian News [cit. 04.06.2020]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/world/2014/dec/14/sweden-democrats-flex-muscles-anti-immigrant-
kristianstad 
519 Who is Jimmie Åkesson, the architect of Sweden's rising far-right? Dostupné z: 
https://www.thelocal.se/20180905/who-is-jimmie-kesson-the-architect-of-swedens-rising-far-right 
520 HELLSTRÖM, Anders, et al. “Nationalism vs. Nationalism: The Challenge of the Sweden Democrats in the 
Swedish Public Debate.” Government and Opposition, vol. 47, no. 2, 2012, pp. 186–205. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/26350263. Accessed 4 June 2020. 
521 DANICS, Štefan, TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus. 
Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-122-5. 
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Základem státu je podle SD tradiční nukleární rodina, která je zárukou zdravého vývoje dětí. 

V souvislosti s tím SD odmítají adopce homosexuálními páry, přičemž tento požadavek je 

rozmělněn výjimkou pro případy, kdy se jedná o blízké příbuzné dítěte nebo někoho, kdo se 

o dítě již po nějakou dobu stará, a tudíž zde došlo k vytvoření sociální a emoční vazby. 

Homosexuální sňatky by pak měly být řešeny v rámci náboženských komunit. I přesto, že se 

strana neprofiluje vyloženě proti LBGT komunitě, často z úst jejích představitelů zaznívají 

homofobní názory. Vedení strany ale tuto kritiku odmítá. 523 

Podobný problém sužuje členskou základnu i s ohledem na často připisovaný rasismus a 

xenofobní názory. Akkeson vyniká v rychlých řešeních, která spočívají v téměř okamžitém 

zpřetrhání veškerých vazeb s problémovými členy strany. To se v historii SD mnohokrát 

potvrdilo a přispívá to k její přijatelnosti pro širší švédskou veřejnost jako protestní strany. 524 

V zahraniční politice je typický euroskepticismus SD, který osciluje někde na pomezí jeho 

lehké a tvrdé varianty. SD propagují národní suverenitu v rámci unie, odmítají další 

federalizaci, prosazují snížení členských příspěvků a razantně se staví proti přistoupení 

Turecka. Podporují vzájemnou spolupráci evropských zemí v oblastech jako je obchodní 

politika, školská politika nebo politika ochrany životního prostředí, s tou výhradou, že 

v tomto směru považují úlohu Švédska za již naplněnou. Zodpovědnost je nyní na dalších 

státech, které se musí přiblížit standardu, který Švédsko představilo. 525 

Tato programová platforma se postupně konsolidovala, rostoucí zájem švédské veřejnosti o 

problémy související s migrací a jejich nulová reflexe švédskými parlamentními stranami, 

zapříčinila nejprve vstup SD do městských vlád, což bylo předstupněm úspěchu, kterého SD 

dosáhla ve volbách do Riksdagu v roce 2010. Tehdy získala zastoupení v podobě 20 poslanců. 

Vítězný pravicový blok Aliance pro Švédsko však odmítl spolupráci s krajně pravicovými SD a 

místo toho žádal podporu u MP. V Riksdagu se již v této době utvořil cordon sanitaire, který 

straně znemožnil spolupráci s politickou levicí i pravicí. Nutno dodat, že to SD spíše pomohlo 

 
522 HELLSTRÖM, Anders, et al. “Nationalism vs. Nationalism: The Challenge of the Sweden Democrats in the 
Swedish Public Debate.” Government and Opposition, vol. 47, no. 2, 2012, pp. 186–205. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/26350263. Accessed 4 June 2020. 
523 DANICS, Štefan, TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus. 
Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-122-5. 
524 Ibidem 
525 UACES: The academic association for contemporary European Studies [online]. Copyright © [cit. 
04.06.2020]. Dostupné z: https://www.uaces.org/documents/papers/1201/ketola.pdf 
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posílit svou pozici. Odmítání SD ostatními stranami se totiž neprojevovalo pouze 

institucionálně, ale i programově. Politické strany nadále prosazovaly jako středobod 

státních zájmů především ekonomickou situaci, problémy spojené s migrací nadále 

ignorovaly navzdory rostoucí nespokojenosti mezi občany. Paradoxně tak SD umožnily se na 

tomto tématu dále profilovat jako jeho jediní nositelé, přičemž jakožto členům švédského 

parlamentu se rapidně zvýšila i pozornost, kterou jim věnovala média. To potvrdily i volby do 

Evropského parlamentu v roce 2014 a v témže roce konané volby do parlamentu, kdy se z SD 

stala již třetí nejsilnější strana. 526 

Ani z tohoto výsledku se strany nepoučily a rozhodly se cordon sanitaire kolem švédských 

nacionalistů nadále udržovat. To vedlo k utvoření menšinové vlády Červeno-zeleného bloku, 

který ale politické operativnosti dosahoval pouze díky podpoře stran Aliance. Na pozadí byla 

snaha SD politicky izolovat. To otevřelo cestu SD ke kritice všech ostatních politických stran, 

které prezentovala jako ideologicky homogenní elity, které ignorují svobodnou vůli lidu 

projevenou v demokratických volbách. Cordon sanitaire přetrvává ve švédské politice 

dodnes, nedávno se ale objevila prohlášení předsedkyně KD Thory Ebb Buschové naznačující, 

že by se její strana do budoucna nějaké formě spolupráce s SD nebránila. V roce 2019 se SD 

stala v Evropském parlamentu členem konzervativní frakce ECR, což můžeme do jisté míry 

považovat za potvrzení, že moderace ideologie strany byla úspěšná. Uspěla tak v misi s cílem 

získat užitečné mezinárodní konexe na strany, které jsou obecně přijímány za součást 

politického mainstreamu. 527 528 

9.6 Španělsko: země, která vytrvale odolávala nacionalismu 

Dalším novým členským subjektem ECR s výrazným zastoupením v národním parlamentu je 

španělská ultranacionalistická populistická strana Vox (VOX). Jedná se o relativně nový 

 
526 HELLSTRÖM, Anders, et al. “Nationalism vs. Nationalism: The Challenge of the Sweden Democrats in the 
Swedish Public Debate.” Government and Opposition, vol. 47, no. 2, 2012, pp. 186–205. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/26350263. Accessed 4 June 2020. 
527  Swedish parties unite to isolate populists | Financial Times. Financial Times [online]. Copyright © THE 
FINANCIAL TIMES LTD 2020. [cit. 04.06.2020]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/b39f4c36-8e92-11e4-
be55-00144feabdc0 
528 Mainstream Swedish party open to working with once-spurned nationalists | Financial Times. Financial 
Times [online]. Copyright © THE FINANCIAL TIMES LTD 2020. [cit. 04.06.2020]. Dostupné z: 
https://www.ft.com/content/1e692a28-1764-11ea-9ee4-11f260415385 
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subjekt na španělské politické scéně, který datuje historii svého působení teprve od roku 

2013, kdy vznikl z popudu nespokojených poslanců konzervativní PP.  

I přesto, že se dnes jedná o stranu, které je vlastní především hlasitá protiimigrační rétorika, 

se v počátcích existence tohoto uskupení nejednalo o převládající programové téma. 

Populismus VOX se zpočátku jevil jako orientovaný spíše na ekonomické otázky. Stranická 

platforma se tak profilovala na vlně ekonomické krize, jíž bylo Španělsko postiženo velice 

tvrdě. Většina Španělů uváděla v té době rostoucí nezaměstnanost jako největší problém 

země. Strana se při svém založení vymezila proti stávajícím politickým elitám, které jsou 

zodpovědné za neefektivní politiku úsporných opatření, která zhoršuje životní situaci 

středních a nižších tříd španělského obyvatelstva. Vedení strany v tomto směru poukazovalo 

především na rozsáhlou síť korupčních a klientelistických vazeb, kterou byla opředena celá 

španělská politická scéna a její hlavní představitelé PP a PSOE. Vláda Mariana Rajoye v té 

době čelila skandálu v souvislosti se zpronevěřováním stranických financí a jejich převádění 

na zahraniční bankovní účty vedené v daňových rájích. VOX s tímto programovým 

zaměřením přeci jen přišel relativně pozdě, ekonomická témata si v té době již osvojili 

levicoví populisté z Podemos a kritika elit, které jsou zkorumpované a odtržené od 

každodenní reality prostého španělského lidu, se stala vlastní jak pro Podemos, tak pro 

centristické hnutí Ciudadanos. 529 

Pro VOX bylo přesto v jejích počátcích důležité ještě jedno téma, které v tak radikální podobě 

u žádné z dalších stran nezaznívalo – jednalo se o recentralizaci španělského království. 

V rámci Španělska existuje řada autonomních území, tento status měl být sice po pádu 

diktatury generála Franca přiznán pouze těm, jejichž samostatnost byla považována za 

historickou záležitost, v důsledku politických vyjednávání bylo ale toto postavení přiznáno i 

dalším specifickým regionům, jako je například Andalusie. Nejviditelnější postavení mezi 

autonomními regiony si časem vydobyly především Baskicko a Katalánsko, v nichž mají 

dlouholetou tradici politická hnutí prosazující myšlenku separatismu a odtržení od velkého 

Španělska. Každé autonomní území je založeno autonomním statutem, tedy zakládajícím 

dokumentem, který nahrazuje ústavu. V jeho intencích je zakotvena existence autonomního 

 
529 Spain: No country for old fascists – POLITICO. European Politics, Policy, Government News - POLITICO 
[online]. Copyright © 2020 POLITICO SPRL [cit. 04.06.2020]. Dostupné z: https://www.politico.eu/article/spain-
politics-far-right-podemos-rajoy-pp-populism-vox/ 
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parlamentu, který hraje klíčovou roli při utváření legislativy, a regionální vlády. Projev 

širokého rozsahu decentralizace můžeme spatřovat především ve fiskální autonomii, která 

spočívá v existenci vlastního regionálního rozpočtu a organizaci výběru daní od občanů 

regionu. S vládou v Madridu autonomní území řeší pouze koncovou částku, kterou mají do 

centrálního rozpočtu vložit.  

Pro VOX, který se profiluje jako nacionalistická politická strana, v centru jejíhož zájmu se 

nachází španělská národní identita, je současná situace naprosto nepřijatelná. Strana odmítá 

jak samostatnost v daňové politice, tak existenci dalších parlamentů po boku Generálních 

kortesů. To je ztělesněno v požadavku národního sjednocení, které je základem pro 

vytvoření silného a hrdého Španělska, což není v protikladu se zájmem zachování lokálních a 

regionálních odlišností. Odpor ke katalánskému a baskickému separatismu je ztělesňován i 

jedním ze zakladatelů VOX, Josém Antoniem Ortega Larou, kterého separatistická organizace 

ETA v roce 1996 držela po dobu 18 dnů v podzemním bunkru jako součást své kampaně za 

nezávislost regionu. Tyto hlasy volající po jednotném Španělsku a varující před rostoucími 

separatistickými tendencemi nejsou v zemi ničím novým, vlastní jsou řadě poslanců z PP i C’s, 

představitelé VOX je ale zradikalizovali, což se projevuje i požadavkem zrušení a zákazu 

vyloženě separatistických stran. Sjednocování země by ihned mělo začít v oblastech 

veřejného života jako je školství, zdravotnictví či soudnictví. I přesto, že na sebe nově vzniklá 

strana upozornila, nestačilo to na to, aby dosáhla potřebných volebních zisků. 530 531 532 

Její relevance ale raketově vzrostla poté, co se otázka separatismu stala naprosto klíčovou 

pro španělskou veřejnost během krize okolo vyhlášení referenda o nezávislosti Katalánska 

v roce 2017. VOX se mohla vymezit proti neefektivnímu zvládání krize ze strany zavedených 

stran, což byla stejná strategie, kterou využila i Podemos a C’s. V provedení VOX ale šlo o 

kritiku již tak dost kritizovaného ostrého přístupu premiéra Rajoye, který v očích 

představitelů strany nebyl dostatečně razantní a úderný. VOX se tak zapsala do povědomí 

 
530 The pox of Vox: The spread of far-right populism in Spain | MinnPost. MinnPost [online]. Dostupné z: 
https://www.minnpost.com/community-voices/2019/11/the-pox-of-vox-the-spread-of-far-right-populism-in-
spain/ 
531 As Spain elects its first far-right MPs since Franco, the party's leader invokes the Inquisition years Dostupné 
z: https://www.thejc.com/news/world/as-spain-elects-its-first-far-right-mps-since-franco-party-leader-
santiago-abascal-inquisition-years-1.483635 
532 Turnbull-Dugarte, Stuart. (2019). Explaining the end of Spanish exceptionalism and electoral support for 
Vox. Research & Politics. 6. 205316801985168. 10.1177/2053168019851680. 
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španělské veřejnosti jako nacionalistické uskupení, čímž zaujala místo napravo od vládní PP, 

a stylizovala se do pozic politické krajní pravice. Přístup PSOE pak VOX dle očekávání označil 

za snahu protěžovat zájmy separatistů i na celostátní úrovni. Španělská politická scéna 

nebyla nakloněna krajně pravicovým stranám a hnutím už od doby restaurace monarchie po 

pádu frankistické diktatury. Od té doby neměl tento politický směr zastoupení ani jednoho 

poslance ve španělském parlamentu. I přes to, že Španělsko postihla migrační krize stejně 

jako jiné jižní státy Evropy, nepromítlo se to do hlasování ve volbách. Na vině byla právě 

historická zkušenost s fašistickou diktaturou, která byla živější než například v Německu. 

Klíčová populistická témata rychle opanovala rostoucí protestní hnutí levicové či středové 

orientace. Krajně pravicoví voliči nacházeli oporu v politice široké pravicové formace PP, 

jejímiž členy je spousta bývalých stoupenců Francova režimu, a která odpovídala jejich 

potřebám, tudíž nehledali žádnou alternativu. Katalánská krize představovala v moderních 

dějinách klíčový moment pro konsolidaci krajního pravicového a národně orientovaného 

populismu. Strana VOX se zviditelnila i podáním trestního oznámení na katalánskou vládu a 

některé další poslance regionálního parlamentu. 533 534 535 

V prosinci 2018 strana zaznamenala obrovský úspěch při volbách do regionálního 

parlamentu v Andalusii, když získala přes 10 procent hlasů a 12 poslaneckých mandátů. Před 

volbami strana představila ucelený program, který se poněkud kuriózně zaměřoval výhradně 

na témata celostátní politiky. V něm se kromě tradičního důrazu na jednotnost země 

vyprofilovala i jako krajně pravicové hnutí, které staví na radikální protiimigrační rétorice. 

V jejím centru stojí kritika politiky multikulturalismu a vymezení se proti imigraci muslimů do 

Španělska. Jako konkrétní opatření VOX uvádí okamžité uzavření fundamentalistických mešit 

a islámských škol, které jsou líhní islamismu a s ním spojeného terorismu, a deportaci 

radikálních a extremistických imámů. Španělská migrační politika je nastavena špatně a 

většina ilegálních přistěhovalců by měla být navrácena zpět do zemí původu. VOX odmítá 

zohledňování času pobytu v zemi jako kritérium pro naturalizaci. Španělsko by se nadto mělo 

 
533 The pox of Vox: The spread of far-right populism in Spain | MinnPost. MinnPost [online]. Dostupné z: 
https://www.minnpost.com/community-voices/2019/11/the-pox-of-vox-the-spread-of-far-right-populism-in-
spain/ 
534 Spain's far-right gains visibility in Catalonia crisis. Dostupné z: https://www.thelocal.es/20171015/spains-far-
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aktivně zapojit do mezinárodních vojenských operací proti džihádistickým uskupením. Strana 

naopak podporuje imigraci ze Španělsku kulturně blízkých regionů, především Latinské 

Ameriky, kterou vítá a považuje ji za prostředek k repopularizaci opuštěných španělských 

oblastí, což se projeví i na jejich ekonomice, díky přílivu nové pracovní síly. Zájem médií 

vzbudily i další body programu, konkrétně požadavek na výstavbu hraniční zdi kolem 

španělských enkláv na severním cípu Maroka, měst Ceuty a Mellily, jako prostředek obrany 

Španělů před Maročany, a volání po navrácení Gibraltaru do vlastnictví království, jelikož je 

toliko symbolem britského imperialismu a korupce, přičemž někteří členové VOX zašli ještě 

dál, když na sociálních sítích nazývali ostrov jako „hnízdo praní špinavých peněz“, „pijavici“ a 

„parazita“. 536 537 

Ve vyjádřeních představitelů strany se často objevují odkazy na fašistický režim a období 

reconquisty, během kterého probíhalo tažení s cílem vyhnat muslimy z Iberského 

poloostrova. Dopustil se jej například předseda strany Santiago Abascal, který připodobnil 

politické cíle VOX k zápalu a heroismu vojáků právě v tomto období španělských dějin. 

Abascal se také staví proti zákonu, který zakazuje projevování veřejného souhlasu 

s diktaturou generála Franca, což se týká i vystavování s ní souvisejících historických 

předmětů a memorabilií. Pro ekonomickou politiku VOX je typický silný důraz na 

liberalismus, strana prosazuje zrušení všemožných daní a radikální snížení těch zbývajících. 

Usiluje o sjednocení národního zdravotnického systému v jednu podobu, která zajistí všem 

Španělům rovný přístup ke zdravotní péči. Do školství chce zavést povinné jazykové zkoušky 

ze španělštiny po ukončení každého stupně, a sexuální výchovu na školách chce podmínit 

písemným souhlasem rodičů. V sociálních otázkách je VOX silně konzervativní, je obhájcem 

přísné legislativy proti potratům a odmítá přiznání práv homosexuálním párům. Silně se 

vymezuje proti feminismu, který odmítá jako ideologii, která diskriminuje druhé pohlaví. 

Zákony zvýhodňující ženy by měly být zrušeny a nahrazeny jednotným zákonem proti 
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domácímu násilí, který zajistí stejnou ochranu ženám, mužům, dětem i seniorům. 

V programu VOX potvrdila svoji pozici na krajní pravici politického spektra. 538 539 

Triumf VOX v andaluských volbách byl vysvětlován s přihlédnutím k umístění regionu na jihu 

země, které z něj mimoděk činilo bránu pro migraci po moři. Po volbách se očekávalo, že 

strany kolem VOX utvoří cordon sanitaire, jak je zvykem v mnoha evropských zemích. 

Vzhledem k tomu, že centrističtí C’s ve stejné době prodělali příklon do pravicových pozic, a 

PP se pod vedením jejího nového lídra Pabla Casada zradikalizovala, nestalo se tak. PP a C’s 

sestavily koaliční vládu, která je založená na podpoře zástupců VOX. Strana se s menším 

úspěchem etablovala i ve španělském parlamentu po volbách v roce 2019, kde získala 24 

poslanců a tvoří součást opozice proti vládě PSOE. Španělský premiér Sanchez nebyl po 

volbách schopen sestavit funkční vládu, panuje tudíž obava, že se andaluský scénář bude 

opakovat i na celostátní úrovni a představitelé krajní pravice opět ve Španělsku zaujmou 

vládní pozice. Na rozdíl od podobných stran v jiných zemích není důležitou součástí VOX 

euroskepticismus. Strana podporuje členství Španělska v Evropské unii, skeptická je pouze 

z toho hlediska, že chce, aby se na Španělsko pohlíželo jako suverénní zemi, a v tomto světle 

odmítá další snahy o federalizaci Evropy. Je představitelem lehkého euroskepticismu, což ji 

předurčilo ke vstupu do poslanecké frakce ECR, i navzdory jejím radikálním a 

nacionalistickým postojům v jiných otázkách. 540 541 

9.7 Itálie: nacionalismus, rodina a feminismus 

Mezi nové členy ECR, kteří jistým způsobem těží z národní zkušenosti s fašistickým režimem a 

sentimentem po něm, je menší italská národně konzervativní aliance Bratři Itálie (FdI). Ta je 

hlavním reprezentantem ideologických hodnot dvou historických představitelů postfašistické 

pravicové politiky v Itálii – Italského sociálního hnutí (MSI), které ale zaniklo v důsledku 
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korupčního skandálu Tangentopoli a na něj navazující Národní aliance (AN), která později 

splynula s PdL Silvia Berlusconiho a umožnila tak vytvořit širokou politickou základnu pro 

italské pravicové voliče. FdI pak založili členové PdL, kteří nesouhlasili s Berlusconiho 

vedením strany a jeho očividným zacílením na co nejširší voličskou základnu, ve které více 

nacionální křídlo spatřovalo zradu ideálů pravicové politiky. Čelní představitelé tohoto křídla 

Berlusconiho veřejně kritizovali, nicméně jemu se nakonec podařilo podat vznik nové 

pravicové formace jako ideální stav, který pomůže italské politické pravici a rozšíří možnosti 

volby jejím voličům, kteří tak snáze najdou mezi politickými stranami tu správnou oporu. 542 

FdI odvozují svou identitu od návaznosti na AN a jejího hlavního představitele Gianfranca 

Finiho, blízkého spojence Silvia Berlusconiho. AN byla postfašistickým politickým tělesem, 

Fini ale vždy upozorňoval, že kromě jasné návaznosti na MSI jsou nezbytnou součástí 

stranické identity i klíčové hodnoty křesťanské demokracie. Fini považoval za svůj cíl očištění 

AN od vlivu fašistické ideologie a zastánců starých pořádků, čímž chtěl potvrdit AN jako 

tradiční konzervativní politickou sílu. Součástí tohoto moderačního procesu bylo mimo jiné 

odsouzení Mussoliniho režimu jako ostudné etapy v italské historii, kterým se dostal do 

rozporu s nejradikálnějším křídlem strany, vedeném Mussoliniho pravnučkou Alessandrou. 

Radikální křídlo stranu opustilo a vytvořilo nový politický subjekt. 543 544 

V sociální politice kladla AN důraz především na hodnoty sdílené s katolickou církví, přesto 

mezi nimi panovaly určité rozdíly, jelikož Fini otevřeně podporoval například umělé 

oplodnění nebo genetický výzkum. Přesto v centru ideologie AN byla tradiční rodina, 

doplňovaná důrazem na patriotismus a národní uvědomění. Důležitými tématy AN byla 

bezpečnostní a migrační politika, specifický prvek představovala i opozice legalizaci 

marihuany a přísná protidrogová politika. V zahraniční politice byla AN jednoznačně 

proevropská a prozápadně orientovaná. Pro Finiho důležitým aspektem byla vstřícná politika 

vůči Izraeli, v níž viděl příležitost, jak se zbavit fašistické nálepky, které AN přisuzovala média. 
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Na tento stranický profil navazuje nově právě FdI, která v letech 2014 až 2015 vystupovala 

pod názvem Bratři Itálie – Národní aliance. 545 546 

FdI je oproti AN více euroskeptickou stranou v intencích měkkého euroskepticismu, který se 

ve straně objevil především v souvislosti s ratifikačním procesem Lisabonské smlouvy. 

Popularita FdI mezi italskými voliči se zakládá především na osobě její současné předsedkyně 

Giorgii Meloni. Ta se angažovala v italské politice už od svých 15 let, kdy se účastnila 

protestních akcí organizovaných MSI a později vedla mládežnickou organizaci AN. FdI tvoří 

jednu z hlavních opor středopravicové koalice v italské politice, které dlouhou dobu 

dominovaly politické strany Silvia Berlusconiho. Jak dokazuje poslední vývoj, roli koaličního 

lídra převzala protiimigrační LN a její předseda Matteo Salvini. Berlusconi i Salvini jsou 

bezpochyby prototypy charismatických lídrů, vystupování obou je velice sebevědomé a 

machistické, daří se jim sebe samotné prodávat jako silné muže s vizí, kteří nejsou vzdáleni 

obyčejným lidem, se kterými jednají jako se sobě rovnými. Jejich styl je velice podobný, 

z čehož těží právě Giorgia Meloni. Ta je ztělesněním charismatického lídra, to, že je žena, jí 

ale nabízí nové a rozsáhlejší možnosti vystupování. To se ukázalo i v reakcích na neustálé 

soupeření mezi Berlusconim a Salvinim, které komentovala jako dětinské. 547 548 549 

Meloni usiluje stejně jako Fini o vyobrazení FdI jako klasické konzervativní síly, na hlavní 

zájem strany povýšila starost o italskou nukleární rodinu, na kterou nahlíží z pozice ženy a 

matky. S tím souvisí i odmítání rozšiřování práv LBGT komunity, především v oblasti sňatků a 

adopcí dětí. To ji činí terčem kritiky z řad zástupců této komunity, že by jako matka měla 

respektovat právo každého dítěte na výchovu v rodině, pro kterou jsou hlavní láska a emoce. 

Svým vymezením se proti gayům a lesbám jim upírá rodičovskou zodpovědnost, čímž 
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zhoršuje předpoklady zdravého dospívání části italských dětí. Popularitě předsedkyně FdI 

role matky nejednou pomohla k mediálnímu zviditelnění. Když v roce 2016 kandidovala jako 

společný nominant FdI a LN na starostku Říma, byl to právě patriarchální machista 

Berlusconi, který se svou chráněnkyni a juniorní ministryni pokusil zdiskreditovat 

v mediálním prostoru, čímž chtěl zvýšit šance na zvolení kandidáta za svou FI. Meloni byla 

navíc v té době těhotná, čehož Berlusconi využil a argumentoval, že starostování v Římě je 

pro ženu moc velkou výzvou, natož pokud čeká dítě. Podle Berlusconiho je výkon funkce 

římského starosty naprosto neslučitelný s mateřstvím a nutně se negativně podepíše na 

výchově dítěte, které bude nuceno vyrůstat bez matky. Ve volbách pak kandidát FI výrazně 

propadl, zatímco Meloni skončila třetí s obdivuhodným ziskem přes 20 procent hlasů. 550 551 

552  

Tato roztržka s bývalým italským premiérem jí pomohla v osvojení určité formy feminismu, 

kdy se stala hlasem pracujících a ztělesněním boje za rovná práva při zaměstnávání žen. FdI 

propagují ochranářský přístup v bezpečnostní politice, v této oblasti se jejich rétorika 

radikalizuje obdobným způsobem i u jejich koaličního partnera LN. Strana požaduje zpřísnění 

hraničních kontrol, deportaci ilegálních migrantů ze země a zpřísnění imigrační legislativy. 

V rozporu s proklamovaným důrazem na práva dětí se strana ostře staví proti možnosti 

udělování státních občanství dětem narozeným v Itálii rodičům bez italského státního 

občanství. 553 554 

Prohlášení členů FdI jsou často koncipována tak, aby vyvolávala v jejich příjemcích pocity 

strachu a ohrožení, a to nejen sebe, ale i svých blízkých. Meloni pak vzbudila rozčarování 
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svým výrokem na adresu italského národního fotbalového týmu, když vysvětlovala jeho 

nepostoupení do finále světového šampionátu tím, že v něm je příliš mnoho hráčů cizího 

původu. FdI byli během posledních italských voleb pátým nejúspěšnějším politickým 

subjektem, průzkumy veřejného mínění naznačují, že popularita FdI pomalu roste na úkor 

Berlusconiho FI. Je tedy možné, že se tato národně konzervativní strana stane v pravicové 

koalici důležitějším partnerem Mattea Salviniho. LN i FdI k sobě mají blíže než k FI. Salvini by 

tak v Meloni mohl najít silného partnera s potenciálem oslovit i voliče, kteří odmítají 

podporu LN s odkazem na její historii. To se do jisté míry potvrzuje, protože FdI tradičně 

čerpají největší podporu v oblastech, kde je naopak LN nejslabší – tedy v regionech střední a 

hlavně jižní Itálie. Strany se nejvíc rozcházejí ve svých názorech na Evropskou unii, ke které 

FdI přistupují smířlivěji, což dokládá i jejich odlišné ideologické ukotvení na půdě Evropského 

parlamentu v rozdílných frakcích ECR a ID. 555 

9.8 Nizozemsko: nová tvář intelektuálního populismu 

Pravicově populistické strany, které se nově začleňují pod hlavičku ECR, mají oproti těm 

sdruženým ve frakci ID potenciál nacházet nové formy prezentace populistických myšlenek 

široké veřejnosti. Toho dosahují pomocí charismatických lídrů, kteří ale často relativizují 

stávající obraz tohoto pojmu. Takovým lídrem je bezpochyby předseda nové nacionalistické 

politické strany, které trvalo necelé dva roky, aby se dostala ve voličských preferencích na 

přední místa popularity. Její začlenění do frakce ECR je navíc raritou, protože se jedná o 

představitele tvrdého euroskepticismu a zastánce odchodu své země z Evropské unie. Řeč je 

o nizozemské straně Fórum pro demokracii (FvD) a jejím předsedovi Thierrym Baudetovi. 556 

FvD původně vznikla z politického think-tanku, v jehož čele stál Baudet a úzký kruh 

intelektuálů kolem něj. Do médií se jí podařilo proniknout především díky kampani proti 

rozšíření Evropské unie o Ukrajinu. Nizozemsko sice bylo vždy jedním z hlavních zastánců 

myšlenky evropské integrace, euroskeptické nálady mezi občany se ale v posledních letech 
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zintenzivňují, což vede nejen k radikalizaci celé politické scény, ale také ke zvýšení zájmu 

občanů o evropská témata. Celostátní referendum se konalo až poté, co nizozemská vláda 

ratifikovala přístupovou dohodu uzavřenou s Ukrajinou, výsledky referenda tedy již nemohly 

mít žádný reálný dopad. Baudet se během kampaně stal hlasitým kritikem dalšího 

rozšiřování unie, ať již o Ukrajinu nebo Turecko, a osvojil si antielitistickou rétoriku, v jejímž 

rámci hovořil o kartelu politiků, médií a velkých korporací, kteří zaprodali pracující lid, aby 

dosáhli svých osobních cílů. Kromě toho se dovolával zahájení trestního stíhání těch, kteří 

rozhodli o přistoupení Nizozemska k euru, čímž se dopustili válečného zločinu. Baudetova 

akademická skupina byla pak v září 2016 přetvořena v politickou stranu. 557 

FvD vznikla jako konzervativní pravicová politická strana, jejímiž hlavními programovými 

body jsou vymezení se proti kartelu elit, zavádění prvků přímé demokracie, problematika 

přistěhovalectví a tvrdý euroskepticismus. V oblasti přistěhovalecké politiky se strana 

shoduje s podobně orientovanými politickými stranami, tento směr politiky reprezentuje 

v Nizozemsku již po nějakou dobu Wildersova PVV. FvD požaduje okamžité obnovení 

hraničních kontrol, jako prostředku zajištění bezpečnosti země, a deportaci ilegálních 

migrantů. Ve stejném smyslu požaduje zákaz muslimských pokrývek hlavy a šátků na obličej, 

které považuje za narušení nizozemské národní identity. Ta má být chráněna novým 

zákonem o ochraně národních hodnot, který chce strana prosadit. Ve vztahu k Evropské unii 

se FvD staví do přímé opozice, požaduje vypsání referenda o setrvání Nizozemska v Evropské 

unii a návazný nexit, pokud by si jej občané v referendu odhlasovali. Země by stejně tak měla 

ihned vystoupit z eurozóny, která je skomírajícím projektem, do kterého se Nizozemsko 

nemělo vůbec zapojit. Do tohoto momentu se volební program FvD v podstatě shoduje 

s PVV. 558 

FvD je ale ambicióznější, a zatímco PVV vždy byla schopna představit jen několik málo 

monotematických programových bodů, které se nejčastěji týkaly migrace nebo Evropské 

unie, přichází FvD s ucelenou platformou, která si klade ambici pokrýt celé spektrum 
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voličských zájmů. Navíc je z něj patrné, že FvD nechce být nejistě rozkročena mezi 

pravicovým nacionalismem v sociální oblasti a nevyhraněnou levicovou politikou, jako tomu 

je v případě PVV. Tímto způsobem je FvD schopna oslovit naprosto odlišný elektorát než 

PVV. Ideologickým sjednocením politiky ve všech oblastech si může klást ambice cílit i na 

vyšší třídy nizozemské společnosti, které jsou schopny prokouknout populistický charakter 

PVV a bezzubost jí předkládaných řešení při jejich realizaci. FvD tak v ekonomice zastává 

libertariánské postoje, mezi kterými dominuje radikální politika snižování daní, kde strana 

prosazuje vysoké ohraničení jednotlivých daňových stupňů, čímž by velkou část občanů 

vyňala z povinnosti daně vůbec platit. V podobném duchu chce některé daně úplně zrušit, 

včetně daně darovací a daně dědické. Strana chce dále navýšit výdaje státu na obranu a 

povinně zavést do nizozemských škol systém evaluace učitelů s cílem zefektivnit vzdělávací 

systém. Radikální reformou chce změnit i principy fungování nizozemské demokracie, většina 

rozhodování by se odehrávala na úrovni lidu prostřednictvím všeobecných závazných 

referend o širokém spektru politických otázek. Dalším bodem programu je privatizace 

největšího veřejnoprávního radiového a televizního provozovatele. V čele státu by měla stát 

úřednická vláda, kterou by tvořili odborníci a vědečtí pracovníci, kteří konkrétnímu rezortu 

rozumí na základě své profesní praxe, a tyto odborníky by ve funkci pravidelně potvrzovali 

nizozemští občané prostřednictvím referend. 559 560 561 

Z toho je patrné, jakým směrem Baudet orientuje své vymezení se proti elitám. S PVV sdílí 

kritickou orientaci na elity politické, i s přihlédnutím k podobě FvD je jasné, že se brání 

považovat za elity členy odborné a akademické obce. Sám Baudet je vystudovaný právník a 

zakládá si na image kultivovaného intelektuála. Je autorem mnoha knih a profesně 

spolupracoval s mnoha významnými evropskými sociology, politology a ekonomy. Ve svých 

knihách se mimo jiné zabýval konceptem umění, kdy se otevřeně prohlašuje za milovníka 

tradičního umění a klasické hudby. Staví se proti jakékoliv formě uměleckého vyjádření 
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pocházejícího z nezápadních zemí a proti uměleckému modernismu, který se v něm začal 

projevovat po roce 1900. Stejný názor zaujímá i k moderní hudbě, jejíž atonálnost považuje 

za dekadentní. Sám tedy představuje člena intelektuální elity, proti které populisté brojí. Ve 

vedení jej doplňují další významní členové většinou z řad akademiků, právníků nebo 

businessmanů. Pozornosti neunikly ani osobní styky předsedy FvD s ideology takových 

pravicově orientovaných hnutí jako je identitarianismus nebo jeho francouzská varianta 

Nouvelle Droite. Obě tyto větve jsou hodnoceny jako ideologie propagující xenofobní a 

rasistické názory, protěžující nadřazenost bílé rasy nad všechny ostatní. Baudet a jeho 

spolustraníci na sebe upozornili, když jim byla položena otázka, zda věří v existenci korelace 

mezi rasou a IQ. Dva z dotázaných dali najevo, že na tom asi něco bude, zatímco předseda 

FvD se odpovědi zdržel. Později se nechal slyšet, že on není tou správnou osobou, která by o 

tom měla rozhodovat. 562 563 564 

Unikátní prezentace pravicově populistických témat vynesla FvD necelý rok po jejím založení 

v roce 2017 do nizozemského parlamentu, kde získala dva poslanecké mandáty. Tomu 

pomohl i nezájem a konspirační charakter konstantního přístupu Geerta Wilderse k médiím. 

V důsledku toho byl předseda PVV během předvolební kampaně prakticky neviditelný. 

Thierry Baudet se na druhou stranu nebránil žádné příležitosti prezentovat své myšlenky 

v médiích. V kombinaci s tím, že je to brilantní a poutavý řečník, se mu podařilo zapsat do 

paměti diváků a odčerpat v této době ještě malou část elektorátu PVV. Podobně a razantněji 

se na Wildersově hostilitě k médiím přiživil premiér Mark Rutte. V roce 2019 se konaly 

provinční volby, ve kterých FvD excelovala a stala se stranou s největšími volebními zisky 

napříč zemí. Ve třech z 12 provincií dosáhla na první místo, ve všech ostatních byla buď 

druhá, nebo třetí. To se následně projevilo i v nizozemském Senátu, který je obsazován 
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563 5 things to know about Dutch far right’s new figurehead – POLITICO. European Politics, Policy, Government 
News - POLITICO [online]. Copyright © 2020 POLITICO SPRL [cit. 04.06.2020]. Dostupné z: 
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proporčně na základě složení provinčních zastupitelstev. V témže roce se stala třetí 

nejsilnější stranou v rámci nizozemské evropské delegace. 565 566 567 

Strana přitom podle statistik čerpala nově nalezenou podporu od PVV pouze z jedné třetiny, 

zbytek voličů se jí podařilo přetáhnout z řad podporovatelů trojlístku vládních stran VVD, 

CDA a D66. FvD tak převzala pozici vedoucí síly na nizozemské krajní pravici. Její vstup do 

evropské frakce ECR vyvolává mnoho otázek, kam se frakce ideologicky posune poté, co se 

v ní upozadil vliv zakládajících britských konzervativců. Otěže tak zůstanou v rukou polské 

PiS, která ač Evropskou unii stále nějakým způsobem podporuje, rozhodně nebude bránit její 

další kritice. FvD by tak mohla být předzvěstí budoucnosti, kdy se ECR přetvoří ve vyloženě 

euroskeptický subjekt a nahradí tak zaniklou formaci EFDD Nigela Farage. 568 569 

V současnosti se FvD ovšem nachází v rozkladu. Popularita, kterou se straně podařilo 

maximalizovat v provinčních volbách, postupně eroduje, stejně jako samotná stranická 

struktura. Velká část členské základny má problém se stále eskalující radikální pravicovou 

rétorikou Thierryho Baudeta, který se stále častěji začíná opírat o konspirační teorie a 

neověřené zavádějící informace, hlasy ze zákulisí navíc hovoří o tom, že nezřídka zaujímá 

vyloženě antisemitské postoje. To bylo v poslední etapě vývoje FvD zdrojem hromadných 

odchodů členů, kteří neváhali založit ani novou politickou stranu, ale taktéž zběsilého 

manévrování samotného Baudeta, který postupně odstoupil z předsednické pozice jen proto, 

aby vzápětí mohl vyhlásit nové volby stranického vedení, kde se o post předsedy ucházel. Na 

to navazovalo stranické referendum o Baudetově vyloučení, ve kterém se jej ale členská 
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základna zastala. Tyto půtky ale vedly ke ztrátě důvěry veřejnosti. Mnoho voličů se tak opět 

vrací od tohoto politického experimentu zpět k Wildersově PVV či mainstreamovým stranám 

nizozemské politické scény.  

9.9 Řecko: setrvalá parlamentní přítomnost v různých proměnách 

Konzervativní poslanecká frakce ECR je v současnosti již podruhé domovem menší národně 

konzervativní politické strany v Řecku. V řecké politice je patrná silná populistická tradice, 

která je reprezentována populistickými aktéry na ideologické krajní pravici i levici. Nadto, 

celý charakter řecké politické soutěže má už od pádu fašistické diktatury generála Metaxase 

tendenci profilovat se značně prolidově, což se promítá i do rétoriky mainstreamových stran. 

Řecký stranický systém se do propuknutí světové finanční krize, jejímž spouštěčem byla 

právě řecká ekonomika, profiloval jako bipartijní s dominancí dvou stran, které byly do široka 

rozkročeny buď na politické levici, nebo naopak pravici. Jejími představiteli bylo 

sociálnědemokratické Panhelénské sociální hnutí (PASOK) a konzervativní Nová demokracie 

(ND). V obou případech se jedná o strany s rozsáhlou členskou základnou, které pomohly 

konstituovat v řecké politice jakýsi formát populistické demokracie. Jejich čelní představitelé, 

kteří zakládali svůj politický styl na populistických apelech a rétorice, byli po dlouhou dobu 

vůdci vládních stran, a zrovna tak zasedali v opozičních lavicích. Vrcholnou politiku významně 

ovlivnila síť klientelistických vazeb, která v Řecku přerůstá spíše v nepotismus, jelikož ve 

vedení PASOK i ND dochází k obměně lídrů, kteří jsou představiteli několika málo 

významných politických dynastií. Vrcholná řecká politika má v důsledku toho v podstatě 

generační charakter. 570 

Podstatnou roli v řecké společnosti hraje i ortodoxní pravoslavná církev, jejíž arcibiskupové 

se netají vlastními názory na politická témata, čímž se stávají aktivními aktéry politického 

života. Je jim také vlastní určitá populistická rétorika, jelikož cílem jejich kritiky jsou právě 

politické elity, které nereprezentují řecký lid, tak jak by měly, což je doprovázeno apelem na 

občany, aby hledali oporu v řadách duchovenstva. Populisté se do jisté míry aktivizovali po 

vstupu Řecka do Evropské unie, a především přijetí eura v roce 2002. 571 572 

 
570 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 
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Od přelomu tisíciletí se na řecké politické scéně objevují nová pravicová a konzervativní 

uskupení, přičemž za předchůdce těch zastoupených v osmém a devátém Evropském 

parlamentu můžeme považovat Lidovou ortodoxní výzvu (LAOS), kterou založil vyloučený 

člen ND a populární novinář Georgios Karatzaferis. Jak je pro tyto politické strany typické, 

jejich prvním úspěchem většinou bývá obsazení jednoho křesla v Evropském parlamentu, na 

které pak navazují menší volební úspěchy v domácí politice. Karatzaferis při založení LAOS 

odmítl dělení politiky na levici a pravici jako přežitek. Podle svých slov usiluje o vytvoření 

široké politické platformy, která čerpá podněty z obou táborů, což umožňuje stavět stranu 

demokratickou a založenou na respektu ke každému politickému názoru. 573 

Lídr strany si často pochvaloval, že LAOS je jedinou řeckou politickou stranou, jejíž členskou 

základnu utváří osobnosti z řad vědců, novinářů, profesionálních politiků, ale také 

obyčejných dělníků nebo zemědělců. Ve skutečnosti byl LAOS ale silně konzervativní silou, 

které byl vlastní řecký patriotismus, silný helénocentrismus, a jež jednala v souladu 

s hodnotami sociálního konzervatismu ztělesňovaného pravoslavnou církví. LAOS odmítal 

rozšiřování práv členů LBGT komunity, vystupoval proti potratům. Ve straně existovalo silné 

národovecké křídlo, jehož členy byli zastánci krajní pravice i neofašismu, a sám Karatzaferis 

byl médii kritizován za své antisemitské názory, kdy zpochybňoval holocaust nebo se oddal 

konspiračním teoriím o úloze Židů v útoku na Světové obchodní centrum, protože mu přišlo 

divné, že nepřišli v den útoku do práce. 574 575 

LAOS byla vlastní i protiimigrační politika, kdy požadovala zákaz mimoevropské migrace a 

nucené deportace v Řecku žijících migrantů, i euroskepticismus, který se profiloval na 

tématech jako Lisabonská smlouva, projekt evropské ústavy nebo přistoupení Turecka. 

Nacionalistické stanovisko strana zaujala i ve vlekoucím se sporu o název Makedonie, kdy 

v souladu s hodnotami řeckého patriotismu vyjadřovala nesouhlas s jakýmkoliv užitím slova 

Makedonie v názvu sousedního státu. Karatzaferis chtěl také přeměnit formát řecké vlády, 

kterou by podle jeho vize utvářeli zástupci armády a pravoslavné církve jako dvě opory řecké 

 
572 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
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společnosti. Propad popularity LAOS byl spojen s počínající ekonomickou krizí, když strana 

poskytla podporu vládnoucí PASOK a pomohla jí prohlasovat první záchranný balíček. U obou 

dalších ale vždy hlasovala proti. 576 577 

Tato nevyhraněnost pomohla vymazat LAOS z politické mapy a její místo zaujala nová 

pravicová konzervativní formace – Nezávislí Řekové (ANEL), založená dalším přeběhlíkem 

z řad poslanců ND Panosem Kammenosem. Ekonomická krize v Řecku odstartovala za vlády 

PASOK zjištěním, že předchozí vlády obou stran úmyslně manipulovaly s údaji o řecké 

ekonomice tak, aby vyhovovaly maastrichtským konvergenčním kritériím a umožnily vstup 

země do eurozóny. Po tomto odhalení v Řecku raketově narostla nezaměstnanost, která ve 

spojení s neschopností politických stran nastolit kurz efektivní ekonomické politiky, přerostla 

ve vlnu celonárodních stávek a pokles popularity PASOK i ND. K moci se dostala levicově 

populistická SYRIZA a na krizi se podařilo vyprofilovat právě i ANEL. 578 579 

Kammenos koncipoval novou stranu jako sílu vystupující proti politickým elitám, které 

ztělesňují zavedené politické dynastie s totalitárními tendencemi. Ty uvedly zemi do krize, 

která Řecko vystavila absolutní svévoli zahraničních elit, které prostřednictvím vnucovaných 

záchranných balíčků a úsporných opatření chtějí Řecko rozkrást, znemožnit a ovládnout. 

Jádrem této rétoriky ANEL byl silně konspirativní charakter, Kammenos například označil 

Řecko za pokusného králíka, na kterém si evropské elity snaží otestovat svou schopnost 

udržet ekonomiky členských zemí naživu. Tato kritika směřovala především proti 

představitelům tzv. Troiky, která utvářela podobu ekonomických intervencí do řeckého 

hospodářství. Jejími členy byly Evropská komise, Evropská centrální banka a Mezinárodní 

měnový fond. Kammenos prosazoval jednostranné odstoupení Řecka od programu 

mezinárodních půjček a stopku politice úsporných opatření. ANEL přitom představila vlastní 

plán, jak krizi vyřešit, který stavěl na konspirační teorii o dosud utajovaném nerostném 

bohatství na území státu a znovuotevřením tématu vydání reparací za okupaci Řecka během 
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druhé světové války nacistickým Německem. Podobně jako LAOS byla ANEL silně napojena 

na pravoslavnou církev, jejíž hodnoty usilovala prosadit do života řeckých rodin i 

vzdělávacího systému. Stejně tak ANEL zaujímala radikální stanoviska ve věcech 

protiimigrační politiky. Kammenos byl několikrát kritizován za antisemitské výroky. 580 581 582 

Úsporná opatření přesto byla logicky hlavním tématem strany, s čímž se ANEL shodovala i se 

SYRIZA, která se po kolapsu PASOK stala nově hlavní levicovou silou v zemi a její předseda 

Alexis Tsipras stanul v čele řecké vlády. Krizová opatření byla přitom jedinou oblastí, na které 

se ANEL a SYRIZA mohly vzájemně shodnout, protože ideologické kořeny obou stran tkvěly 

v obou případech úplně jinde. Koaliční vládnutí dopadlo neslavně kvůli vzájemné opozici 

v otázce sporu o název sousední Makedonie, kde ANEL setrvávala v nacionalistických 

pozicích striktního odmítání jakéhokoliv užití tohoto slova v názvu jiného státního tělesa, 

zatímco SYRIZA požadovala kompromisní řešení za jeden ze středobodů svého politického 

programu. V důsledku toho došlo k rozpadu členské základny ANEL, když někteří poslanci 

dohodu podpořili, což vedlo ke ztrátě popularity, která se projevila ve volbách do Evropského 

parlamentu v roce 2019. V těch ANEL nezískala ani jeden poslanecký mandát a Panos 

Kammenos reagoval prohlášením, že se strana v nadcházejících předčasných volbách o 

voličskou přízeň nebude ucházet vůbec. 583 584 585 

V obou volbách roku 2019 pozici strany vyplnila nová politická strana téhož střihu, Řecké 

řešení (EL) a její kontroverzní předseda Kyriakos Velopoulos. Lídr strany je v Řecku mediálně 

známou osobností s roztodivnou profesní historií. Původním povoláním je novinář, který se 

ale po dlouhou věnoval telemarketingu obskurního charakteru, v rámci něhož prodával 
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zázračné bylinné přípravky pocházející z hory Athos, propagoval vlastní knihy a zájem 

veřejnosti vzbudila jeho kampaň šíření autentických dopisů napsaných samotným Ježíšem 

Kristem. Velopoulos nepostrádá atributy charismatického lídra, část řecké veřejnosti k němu 

ale přistupuje s rezervou a považuje ho tak trochu za mediálního klauna. Jeho schopnost 

prezentovat se v celonárodních médiích je nicméně nezpochybnitelná. EL staví na politickém 

programu, který je založený na národně konzervativních hodnotách v sociální i ekonomické 

oblasti. 586 587 

Hlavním tématem strany je především dohoda o názvu Makedonie uzavřená Tsiprasovou 

vládou, ke které podobně jako před ní LAOS a ANEL zaujímá stanovisko hlasité opozice. EL 

chce také zavést větší objektivitu do řeckých médií, posílit podporu řeckého státu v oblasti 

strategických odvětví národního hospodářství a bojuje za větší transparentnost ve vedení 

státu. Straně je vlastní antiimigrační rétorika, která se v programu promítá v bodech jako 

obehnání společné řecko-turecké hranice zdí, která by zabránila volnému proudění Turků 

přes hranice, dále deportace migrantů z území Řecka, vypovězení všech neziskových 

organizací bojujících za práva přistěhovalců, a snaze o osídlení méně obydlených oblastí 

Řecka občany žijícími v zahraničí, čehož chce docílit výraznými daňovými úlevami. EL 

setrvává na stanovisku ANEL v otázce vydání válečných reparací Německem, a navrhuje 

zavedení paralelní měny k euru, což považuje za efektivní řešení problémů eurozóny. 588 589 

Program strany nadto zahrnuje i prazvláštní požadavky v oblasti upevňování národní identity, 

jako třeba ten na vytváření povinných vládních playlistů, propagujících tradiční a klasickou 

řeckou hudbu. Nejčastěji je ale EL kritizována kvůli jasnému přiklonění se k Rusku. 
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Velopoulos i další představitelé strany často činí rusofilní prohlášení, vyjadřují obdiv 

k ruskému prezidentu Putinovi a loajalitu linii ruské zahraniční politiky, kterou hodlají 

podporovat dle jejich slov až do konce věků. V tomto ohledu je podezřelé i financování 

strany, která bývá osočována z toho, že spoléhá na výrazné finanční injekce právě od ruských 

oligarchů a představitelů ruského státu. 590 

EL je posledním z řady malých pravicově populistických formací v řecké politice. Jak ale 

dokazuje předchozí zkušenost, mají tyto subjekty určitý dopad i na řeckou politiku, kdy jsou 

ochotny poskytnout potřebnou podporu vládám i navzdory naprosto odlišnému 

ideologickému základu větších partnerů. To je v současném řeckém parlamentu upozaděno 

tím, že nynější garnitura premiéra Mitsotakise z ND je zaprvé pravicově orientovaná, a za 

druhé disponuje takovým počtem hlasů, že je schopna zachovávat existenci jako menšinová. 

EL převzala po ANEL i členství v evropské frakci ECR, což je umožněno tím, že i přes rozsáhlou 

kritiku Evropské unie se strana nevymezuje proti samotné myšlence evropské integrace. 591 

9.10 Francie: nespokojený gaullista 

Rostoucí zájem o členství v ECR dokládají četná prohlášení různých politických stran, že 

v případě vstupu do Evropského parlamentu budou usilovat právě o začlenění do této frakce. 

V podobném duchu se vyjadřovala menší francouzská pravicová strana Vzhůru Francie! 

(DLF), která sama sebe označuje za nositele původního gaullistického proudu ve francouzské 

politice. Touha DLF po vstupu do ECR je pak do jisté míry reminiscencí kořenů, které má 

poslanecká frakce právě v konzervativních skupinách, jejichž hlavním motorem byli 

francouzští gaullisté. 592 

DLF se ovšem nepodařilo pokořit hranici pro vstup do Evropského parlamentu, přičemž 

samotná existence strany i její voličská základna přímo závisí na jejím charismatickém 
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předsedovi, který je jediným poslancem DLF ve francouzském parlamentu. Nicolas Dupont-

Aignan je bývalým členem UMP, předchůdce dnešních středopravicových LR. V rámci UMP 

představoval nacionalistické křídlo, které prosazovalo právě návrat k původním ideám 

gaullismu. To vyvolávalo časté třenice se stranickým vedením, které vedlo UMP spíše do 

pozic politického středu. Voličská základna DLF se soustřeďuje především v Dupont-

Aignanově domácím departementu Essonne a v sousedících regionech. Nejvyšších zisků 

strana klasicky dosahuje ve městě Yerres, kde předseda DLF dlouhodobě působil jako 

oblíbený a schopný starosta. Město, které přebíral zatížené obrovským dluhem, se mu 

vyjednáváním s bankovními institucemi za účelem poskytnutí výhodných úvěrů podařilo 

oddlužit a revitalizovat. Yerres je ve Francii považováno za příklad dobré městské 

samosprávy, díky Dupont-Aignanovi zde došlo k realizaci mnoha environmentálních 

opatření, kdy se například začala používat reprocesovaná voda na koupání k úklidu ulic, a 

Dupont-Aignan je podepsán i pod výrazným poklesem kriminality ve městě, díky posílení 

policejních hlídek v okolních lesích a instalaci systému CCTV kamer. 593 

Jako člen UMP se ale postupně dostával do rozporu se stranickým vedením, což bylo 

obzvláště patrné poté, co se do čela UMP dostal Nicolas Sarkozy. Dupont-Aignan se odlišoval 

od ostatních členů v názorech na Evropskou unii i orientaci strany směrem k USA a západním 

zemím. Byl hlasitým kritikem uvalení ekonomických sankcí proti Rusku. Tyto tendence 

přerostly v roce 2008 v založení DLF, která se profilovala jako národně konzervativní a 

suverenistická politická síla, propagující názory tvrdého euroskepticismu. Ve vztahu k EU 

Dupont-Aignan prosazuje odchod Francie ze společenství evropských zemí, opuštění eura 

jako národní měny a návrat k franku. Euro by ponechal pouze v úloze rezervní měny. 

Prosazuje důraznou protekcionistickou ekonomickou politiku. Dupont-Aignan otevřeně 

v médiích podpořil stoupence brexitu. 594 

V programu DLF se také postupně objevily prvky antiimigrační politiky, se kterou bývají 

spojováni tradiční představitelé národně orientovaného pravicového populismu, ve Francii 
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konkrétně RN Marine Le Pen. Cílem DLF je pak nabídnout alternativu těm pravicovým 

voličům, kteří jsou zklamáni současným kurzem LR, a zároveň mají obavy z vlády levicových 

socialistů. Ideologická základna těchto stran je, podle Dupont-Aignana, v dnešní době již 

prakticky nerozlišitelná. Úzké vztahy DLF a RN neunikly pozornosti francouzských médií, 

předseda strany ale opakovaně odmítá snahy umisťovat DLF mezi subjekty krajní pravice. To 

do jisté míry relativizovala kampaň před volbami francouzského prezidenta v roce 2017, 

v jejichž prvním kole skončil Dupont-Aignan na sedmém místě s necelými dvěma procenty 

hlasů. Předseda DLF přitom do značné míry ovlivnil podobu kampaně, když se mu podařilo 

prosadit uspořádání tří předvolebních debat s účastí všech kandidátů na úřad prezidenta. 595 

596 597 

Do druhého kola postoupila Marine Le Pen a centrista Emmanuel Macron, kterého Dupont-

Aignan označil za kandidáta bohatých, a překvapivě, oproti předchozím prezidentským 

volbám, kterých se zúčastnil, vyjádřil před druhým kolem podporu kandidátce francouzské 

krajní pravice. RN a DLF poté uzavřely dvoustrannou dohodu, podle které v případě vítězství 

Le Pen jmenuje Dupont-Aignana francouzským premiérem. Programový dokument RN byl 

pak po vzájemné dohodě moderován tak, aby nebyl v rozporu s ideami DLF, která nadále 

odmítá nálepku krajně pravicového uskupení. DLF se stále nepodařilo vymanit z ukotvení 

jako regionální strany, která na celostátní úrovni není schopna dosahovat významných 

volebních zisků. Projevilo se to jak v posledních volbách do francouzského parlamentu, tak 

letošních evropských volbách, kdy strana získala 3 a půl procenta hlasů. Stala se tak první 

stranou pod pomyslnou dělící čárou. Počet hlasů odevzdaných straně i jejímu předsedovi má 

v průběhu času tendenci pomalu se zvyšovat. Pro frakci ECR to prozatím znamená, že nadále 

jejími členy nebudou představitelé ideologického proudu, který stojí v jejích základech, ani 

žádný zástupce frakce z Francie. 598 599 
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9.11 Rakousko: spasitel přichází z Kanady 

Všem výše zmíněným členským stranám ECR je společná jedna věc, a to sice, že svým 

pravicově nacionalistickým zaměřením se spíše blíží ideologickému profilu současné 

dominantní síle frakce, polské PiS. Ta po odchodu Velké Británie z Evropské unie převzala 

otěže po britských CON, což je patrné i u stran, které se nově stávají členy ECR. Základním 

myšlenkám ECR je přitom bližší jiná varianta pravicového populismu, takového, který staví na 

ideálech sociálního konzervatismu, ekonomického neoliberalismu a především měkkém 

euroskepticismu. Strana, která tyto parametry splňovala a byla s ECR i ideologicky spřízněná, 

se však paradoxně do poslaneckých lavic Evropského parlamentu nikdy nedostala. Vyčerpala 

totiž svou životaschopnost i atraktivitu pro voliče ještě předtím, než se mohla účastnit 

evropských voleb v roce 2014. Lídrem této strany byl osmdesátiletý podnikatel Frank 

Stronach, který i svůj politický projekt pojmenoval po sobě – Team Stronach (TS).  

TS je typickým ztělesněním takzvaného podnikatelského populismu, přičemž na této straně 

můžeme sledovat veškeré výhody i neduhy, které bývají s tímto typem populismu spojovány. 

Jedná se o silně centralizovanou politickou sílu, která osciluje na pomezí mezi klasickou 

stranickou strukturou a formátem volnějšího politického hnutí. V jejím čele stojí silný 

předseda, který de facto vládne celému uskupení silně autoritativně. Ve straně se 

neodehraje nic bez jeho přímého zásahu či schválení. Stranická hierarchie je zanedbatelná, 

vnitřní struktury prakticky neexistují. Pokud ano, jsou jejich pravomoci silně nerovnoměrné a 

zvýhodňují centrální vedení na úkor regionálních, v případě Rakouska zemských, organizací. 

Hlavní motivací politického lídra je přenést své bohaté zkušenosti, které nabyl v podnikání, i 

do politiky. Představy takového lídra bývají často megalomanské a značně schematizované, 

jelikož je ze své podnikatelské minulosti spíše zvyklý na direktivní způsob řízení podřízených 

a rozdávání rozkazů. S tímto přístupem se pak často stává, že se vůdci takových stran 

zamotají do četných vnitrostranických konfliktů, které pak vyvolají silně negativní mediální 

odezvu. Stronach tak myšlenkově navazuje na tradici podnikatelského populismu v Itálii a 

časově se jeho vstup do rakouské federální politiky kryje se vznikem dominantní síly 

podobného typu v sousední České republice, kde Andrej Babiš postupně od roku 2013 
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upevňuje svou politickou moc. V případě TS se však o tak bezprecedentním úspěchu 

rozhodně hovořit nedá. 600 601 

Frank Stronach do rakouské politiky začal promlouvat již v roce 2011. Prozatím pouze 

prověřoval možnosti, jak se stát v jejím rámci aktivním hráčem. O rok později založil TS jako 

samostatný politický subjekt, na jehož nastartování vynaložil nemalý finanční obnos. Identita 

strany byla do značné míry formována jako kult osobnosti jejího otce zakladatele. 

Stronachův osobní příběh je totiž vskutku unikátní. Frank Stronach opustil Rakousku po válce 

na počátku 50. let a odešel, jak sám s oblibou zdůrazňuje, pouze s výučním listem do Kanady. 

Zde se mu během 20 let podařilo vybudovat nadnárodní strojírenský korporát Magna 

International, specializující se na výrobu a distribuci komponent do automobilů. Díky 

úspěchu podnikatelského záměru se stal miliardářem a v současnosti je uváděn jako 

devatenáctý nejbohatší Kanaďan, přičemž jeho společnost pravidelně zaujímá místo 

v žebříčcích nejvýdělečnějších firem světa ekonomického magazínu Forbes. Stronachovi se 

podařilo dosáhnout amerického snu a díky svým zkušenostem by chtěl získat mandát, aby 

zvedl životní realitu neprivilegovaných obyvatel Rakouska.  

Z toho důvodu byla dominantním tématem TS kritika dosavadní rakouské politické garnitury. 

Velkou koalici SPÖ a ÖVP považuje Stronach za ztělesnění byrokracie utržené ze řetězu, která 

projevuje pramalý zájem o potřeby obyvatel. Jejím jediným zájmem je prosazovat zájmy své 

a svých spřízněných zájmových skupin. Projevuje se to v její daňové politice i ve vztahu 

k Evropské unii. Stronach veřejně vyhlásil válku těmto politickým dinosaurům, čímž si zajistil 

pozornost rakouských médií. V tomto jeho poslání mu měl asistovat tým pečlivě vybraných 

spolupracovníků, onen team, který sestával z výrazných osob rakouského veřejného života a 

překvapivě často také kariérních politiků. Klíčovou roli hrála bezpochyby i efektivní 

předvolební kampaň, ve které miliardář využíval spotů, ve kterých mu projevují podporu 
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takové osobnosti jako bývalý prezident USA Bill Clinton nebo televizní moderátor Larry King. 

Antielitistické zaměření typické pro populisty tak v jeho případě bylo zřetelné. 602 603 604 

TS představil Rakousku naprosto jinou formu populismu, než na kterou bylo po dlouhá léta 

zvyklé od představitelů tradiční populistické síly FPÖ. Součástí Stronachovy rétoriky nikdy 

nebyl vyhrocený nacionalistický a protiimigrační apel. Toto téma Stronach naprosto 

přecházel a orientoval se především na ekonomické otázky v duchu jím propagovaného 

neoliberalismu. Požadoval například reformu daňové soustavy, která by spočívala v zavedení 

dvacetiprocentní rovné daně. Ve své kritice se nejčastěji zaměřoval na ekonomickou politiku 

Evropské unie. TS nepožadoval opuštění EU a nechtěl ani Rakousko vyvést z eurozóny. O 

společné měně euro se však opakovaně vyjadřoval jako o hrůznosti, zejména ve světle 

převládající ekonomické krize ve státech jižní Evropy. Nebezpečí viděl v tom, že krizí tolik 

nezasažené Rakousko bude doplácet na tyto nezodpovědné státy, čímž se zhorší životní 

podmínky řadových Rakušanů. Řešením by podle TS byl jakýsi projekt národního eura. To by 

znamenalo, že každý stát eurozóny by nadále měl vlastní euro, jehož kurz by se pohyboval 

v nezávislosti na makroekonomické situaci v dalších státech eurozóny. Toto poselství 

v rétorice TS dominovalo, jelikož strana nadále oddalovala představení uceleného volebního 

programu. 605 606 

Rakušané přivítali vstup TS do volebního klání s entuziasmem. Po představení strany se její 

preference rychle vyšplhaly na dvouciferné hodnoty. Stronach se těšil podpoře mezi 

rakouskými podnikateli, ale i mezi dělnickou třídou, které konvenoval jeho životní příběh „z 

nuly na vrchol“. Svou popularitu TS potvrdil ve volbách do zemských parlamentů 

v Korutanech, Dolních Rakousích a Solnohradsku, kde dosáhl výsledku téměř jedenácti 

procent voličské podpory. V Národní radě došlo i ke vzniku samostatné poslanecké frakce, 

 
602LIZCOVÁ, Zuzana, STRONACH, Frank. Nová tvář rakouského populismu. In: Česká pozice [online]. Březen 30., 
2013 [cit. 07.07.2020]. Dostupné z: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/frank-stronach-nova-tvar-rakouskeho-
populismu.A130330_070851_pozice_105432 
603 HLOUSEK, Vit, KOPEČEK, Lubomír,  VODOVÁ, Petra. Two Tycoons and Their One-Man Shows, 2020. 
10.1007/978-3-030-41916-5_4 
604 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5 
605 HLOUSEK, Vit, KOPEČEK, Lubomír, VODOVÁ, Petra. Two Tycoons and Their One-Man Shows, 2020. 
10.1007/978-3-030-41916-5_4. 
606 KUBÁT, Michal, MEJSTŘÍK, Martin a KOCIAN, Jiří, ed. Populismus v časech krize. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3439-5. 
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utvořené nezařazenými poslanci a přeběhlíky z BZÖ a SPÖ. Voliči navíc tolerovali 

Stronachovy excesy i fakt, že se pobytem v Kanadě vyhýbá povinnosti odvádět daně do 

rakouské státní kasy. Problémy se začaly objevovat v celostátní kampani před volbami v roce 

2013, kde více vynikla osobnost samotného lídra TS. Zmatené a zdlouhavé monology 

v televizních debatách image strany přespříliš nepomohly. 607 

Přesto ve volbách do Národní rady TS uspěl a vyslal do dolní komory rakouského parlamentu 

svých jedenáct zástupců. Tento počet odpovídal necelým 6 procentům celostátní podpory. 

Takový výsledek byl pro Stronacha zklamáním a brzy se začaly projevovat neduhy spjaté se 

subjekty podnikatelského populismu. Prvním z nich byla medializovaná roztržka s nově 

zvolenou poslankyní za TS Monikou Lindner, bývalou ředitelkou veřejnoprávní televize ORF. 

Ta se s TS názorově rozešla kvůli autoritativnímu modelu řízení strany i tomu, že jí bylo 

podsouváno, že se od ní očekává schopnost uplatňovat politický vliv na jí dříve řízenou 

televizní stanici. Lindner však už nestihla svou kandidaturu stáhnout, a tak do Národní rady 

nastoupila jako nezařazená poslankyně. Toto rozhodnutí rozčílilo Stronacha i další členy 

vedení. Hlavním důvodem úpadku strany bylo však rozčarování jejího zakladatele, který, když 

zjistil, že neexistuje reálná šance, jak by mohl rakouskou politiku skutečně ovlivnit (SPÖ a 

ÖVP společně opět dosáhly potřebné většiny), přestal se o poslaneckou funkci úplně zajímat. 

Zasedání Národní rady se zúčastnil pouze dvakrát, poté odcestoval zpět do Kanady a vrátil se 

k podnikání. Později složil ve volbách získaný poslanecký mandát. Vedení TS svěřil do rukou 

své asistentky Kathrin Nachbaur, která tvrdila, že takový byl plán od úplného počátku. 

Mecenáš strany začal po regionálních organizacích vyžadovat navrácení poloviny své 

počáteční investice (zhruba 10 milionů korun), což rozhněvalo lokální lídry a již tak křehká 

struktura TS se definitivně rozpadla. Strana už poté v žádných volbách nekandidovala a 

v roce 2017 byla po sáhodlouhých soudních sporech definitivně rozpuštěna. 608 609 

 
607 Rakouskou kampaň zpestřuje souboj populistických stran | E15.cz. E15.cz - Byznys, politika, ekonomika, 
finance, události [online]. Copyright © 2001 [cit. 04.06.2020]. Dostupné z: 
https://www.e15.cz/zahranicni/rakouskou-kampan-zpestruje-souboj-populistickych-stran-1018483 
608 KOPEČEK, Lubomír, Vít HLOUŠEK, Roman CHYTILEK a Petra SVAČINOVÁ. Já platím, já rozhoduji!: političtí 
podnikatelé a jejich strany. Brno: ve spolupráci s Masarykovou univerzitou vydalo nakladatelství B&P 
Publishing, 2018. ISBN 978-80-210-9078-1 

609LIZCOVÁ, Zuzana. Rakousko: Populistická strana Team Stronach je na odpis. In: Česká pozice [online]. Říjen 
22, 2013 [cit. 07.07.2020]. Dostupné z: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/rakousko-populisticka-strana-
team-stronach-je-na-odpis.A131017_121047_pozice_136769 
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Příklad TS dokazuje, že formy pravicového populismu mohou být různé. Ekonomické 

požadavky a v jejich intencích formulované ataky vůči Evropské unii jsou na první pohled tím, 

co by mělo být v konzervativně orientované frakci ECR dominantní, i když tomu dnes tak již 

není. Zároveň ukazuje, že představitelé podnikatelského populismu mají jen málo často 

trpělivost setrvávat v politické hře tak dlouho, aby skutečně dokázaly vybudovat odolnou 

politickou značku. V případě TS se jím oslovení voliči vrátili ke klasické nacionalistické 

populistické variantě nabízené FPÖ nebo některé ze dvou vládních stran. 610  

10 Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice 

(GUE/NGL) 

Parlamentní frakce Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL) je 

v současném Evropském parlamentu nejmenší oficiálně uznávanou poslaneckou skupinou, 

přičemž ji v zákonodárném tělesu zastupuje 41 reprezentantů z různých členských států unie. 

Strany sdružené pod hlavičkou GUE/NGL se profilují jako zástupci politické levice i její krajní 

varianty. Na rozdíl od široké S&D, která na evropské úrovni figuruje jako hlas sociálních 

demokratů, je GUE/NGL domovem těch národních stran, které se hlásí především k ideálům 

demokratického socialismu nebo komunismu. 611 

Tato frakce v sobě zahrnuje všechny proponenty alternativních levicových názorů k současně 

za mainstream považovaným sociálnědemokratickým středolevým stranám. A zatímco dříve 

majoritu představovali zástupci komunistických stran, dnes v GUE/NGL převládl hlavně 

příklon k demokratickému socialismu. Mezi členy GUE/NGL najdeme řadu levicově 

populisticky orientovaných subjektů, pro které je tato parlamentní frakce nejvýznamnější 

platformou pro vokalizaci svých politických názorů. Pro většinu stran v GUE/NGL je typický 

apel na změnu stávajícího pořádku, což je patrné především ve vztahu k institucím a 

v názorech na hospodářství a ekonomiku. Některé subjekty se přiklání spíše k revoluční 

 
610 LIZCOVÁ, Zuzana. Rakousko: Rozklad politické strany Team Stronach. In: Česká pozice [online]. Leden 17, 
2015 [cit. 07.07.2020]. Dostupné z: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/rakousko-dluhy-a-rozklad-politicke-
strany-team-stronach.A150115_135024_pozice-tema_lube 
611 Home | 2019 European election results | European Parliament. [online]. Dostupné z: 
https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/en 
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cestě, kterou chtějí dosáhnout změny, jiné svou ideologii zakládají výhradně na myšlence 

reformismu. V tomto duchu se nese i zakládající deklarace GUE/NGL z roku 1994. 612 

10.1 Historické formování současné GUE/NGL 

Myšlenka jednotné poslanecké frakce stran s alternativním levicově orientovaným profilem 

se poprvé zrodila během volebního období začínajícího v roce 1973. V té době vznikla první 

organizovaná skupina, která spočívala na kooperaci mezi komunisty z Francie a Itálie. Frakce 

se příhodně nazývala Komunisté a spojenci (COM). Jednalo se o skupinu ideologicky 

zaměřenou čistě na komunismus a na modelu fungování vzájemné spolupráce dvou 

členských stran, která přetrvala až do roku 1989, kdy došlo k jejímu rozštěpení. 613 614 

Na jejích základech se etablovaly dvě nové parlamentní frakce, přičemž důvodem jejich 

oddělené existence byly především protichůdné názory na v evropském prostoru stále 

populárnější ideu eurokomunismu. Jádrem sporu byly především rozdílné pohledy na úlohu 

Sovětského svazu a centrály Komunistické strany Sovětského svazu, která výrazně 

ovlivňovala politiku i vnitřní fungování jednotlivých členských komunistických stran 

sdružených v Kominterně. Katalyzátorem diskuze se stala nejprve v roce 1968 invaze vojsk 

Varšavské smlouvy do Československa, kterou si sovětské vedení získalo zastánce, ale nově i 

hlasité odpůrce tohoto kroku. Zjednodušeně řečeno platí, že nejostřeji se proti okupaci 

vymezila Komunistická strana Itálie (PCI) a Komunistická strana Španělska (PCE), které byly 

obě nejviditelnějšími zastánci zpřetrhání vazeb s moskevskou centrálou. Hlasy kritiky se však 

ozývaly i ze strany ne tak zcela rozhodnutých národních buněk, jako byly třeba Komunistická 

strana Francie (PCF) nebo Komunistická strana Finska (SKP) a krok sovětské vlády odsoudil i 

režim rumunského diktátora Nicolae Ceaucesca. V případě Komunistické strany Řecka (KKE) 

dokonce názorový nesoulad eskaloval až v osamostatnění křídla vyjadřujícího nesouhlas 

s invazí do Československa. Od té doby tak v Řecku existovaly dvě KKE – ta s přívlastkem 

exterior sestávala z pravověrných komunistů loajálních Moskvě, druhá nazývaná interior 

přijala za vlastní myšlenky eurokomunismu a začala navazovat mezinárodní kontakty 

 
612 About the group | GUE/NGL. Home | GUE/NGL [online]. Dostupné z: https://www.guengl.eu/about-the-
group/ 
613 HIX, Simon, ROLAND, Gerard, HOX, Simon, NOURY, Abdul, ROLAND, Gérard. Democracy in the European 
Parliament, 2007, 
614 History | GUE/NGL. Home | GUE/NGL [online]. Dostupné z: https://www.guengl.eu/history/ 
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s partnery v Itálii nebo Španělsku. Z podobného důvodu se s dlouholetým odstupem 

rozštěpila i COM. 615 616 

Byli to právě stoupenci eurokomunismu, kteří se rozhodli z frakce vystoupit za vytvoření 

nové skupiny Evropská sjednocená levice (EUL). Hlavními iniciátory tohoto přeskupení byla 

především PCI, PCE (v rámci širší levicové nesociálnědemokratické koalice Sjednocená levice 

– IU), řecký Synaspismós a dánští socialisté. Už při pohledu na zakládající členy EUL je jasné, 

že se nadále nemělo jednat o čistě komunistickou formaci, jelikož tyto strany ztělesňovaly 

svou programatikou a ideologií řadu dalších směrů levicové politiky. Obzvláště evidentní u 

nich je příklon k modelu západní demokracie a odmítnutí původních marxistických postulátů 

o třídním boji a revoluci proletariátu. V cestě za osvojením nových témat poplatných 

moderní době se u těchto stran často objevuje ideologický posun k feminismu a aktivní role 

v boji za rovnoprávnost členů LBGT komunity. Politika alternativní levice se navíc s nástupem 

zelených stran stala více environmentálně orientovanou, do popředí jejího zájmu se 

dostávají hodnoty jako je trvale udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí a podpora 

obnovitelných zdrojů energie. Stěžejní roli v programatice eurokomunistických stran 

zaujímají ideály pacifismu či ochrana práv zvířat. 617 618 619 

Ostatní národní komunistické strany, které rezolutně neodmítly působení Sovětského svazu, 

společně vytvořily novou frakci Sjednocená levice (LU), jejímiž hlavními články byly třeba PCF 

nebo KKE. Eurokomunistická frakce EUL však nepřežila ani jedno volební období Evropského 

parlamentu, když se v roce 1993 rozpadla. Důvodem byly procesy, které nastartovalo právě 

osvojení eurokomunismu sovětským lídrem Michailem Gorbačovem, který tyto ideály 

ztělesnil v reformních projektech Perestrojka a Glastnost, které v důsledku vyústily v rozpad 

celého sovětského bloku. Tím zanikla i Komunistická internacionála a v mnoha 

komunistických stranách se začaly odehrávat pokusy o transformaci vlastní identity. 620 621 622 

 
615 MCINNES, Neil. The Communist Parties of Western Europe. 1975. 
616 MCINNES, Neil. The Western Marxists. University Microfilms International, 1983. 
617 HIX, Simon, ROLAND, Gerard, HOX, Simon, NOURY, Abdul, ROLAND, Gérard.  Democracy in the European 
Parliament, 2007. 
618 History | GUE/NGL. Home | GUE/NGL [online]. Dostupné z: https://www.guengl.eu/history/ 
619 MARCH, Luke Contemporary far left parties in Europe: from Marxism to the mainstream? Berlin: Friedrich-
Ebert-Stiftung, Internat. Policy Analysis, Div. for Internat. Dialogue, 2008. 
620 HIX, Simon, ROLAND, Gerard, HOX, Simon, NOURY, Abdul, ROLAND, Gérard.  Democracy in the European 
Parliament, 2007. 



254 
 

Tyto subjekty se začaly přetvářet na principech zelené politiky nebo demokratického 

socialismu, nejčastějším jevem ale bylo přijetí sama sebe jako postkomunistických 

politických stran, což souviselo s procesem sociáldemokratizace z hlediska programového i 

identitního. Tak došlo k proměně italské PCI v Demokratickou stranu levice (PDS), dnešní PD, 

která plně přijala svou roli sociálnědemokratické politické strany na národní i evropské 

úrovni. To mělo za následek vystoupení z řad EUL a přechod do tábora evropských socialistů. 

Bez italských členů EUL nesplňovala podmínky fungování samostatné poslanecké skupiny a 

bez dalšího zanikla před koncem volebního období. 623 624 625 

Po volbách o rok později se obě větve opět spojily v novou EUL, která tentokrát 

reprezentovala jak hlasy alternativní levice a demokratických socialistů, tak evropských 

komunistů. V roce 1995 došlo k rozšíření Evropské unie o nové členy ze Skandinávie. Do 

Evropského parlamentu se nově dostali poslanci z finské VAS nebo švédské V, tedy stran 

sdružených v evropské politické straně Severská zelená levice. Následně došlo 

k organizačnímu propojení obou skupin na evropské úrovni, čímž v roce 1995 vznikla stávající 

GUE/NGL. 626 627 

K dnešnímu dni tvoří její členské jádro zástupci tří levicových evropských politických stran. 

První z nich je Strana evropské levice (PEL), která ideologicky staví především na odkaze 

eurokomunismu a levicové zelené politiky. Převážná většina jejích členů jsou socialisté 

odmítající kapitalismus i stalinismus. Druhou entitou je strana Maintenant Le Peuple (MLP), 

která vznikla jako projev nesouhlasu s politikou úsporných opatření řeckého premiéra 

Tsiprase a vládní strany SYRIZA. Jejími zakladateli byli představitelé levicových stran 

z Francie, Španělska a Portugalska. V tomto případě se jedná především o subjekty nové 

alternativní levicové politiky a povětšinou se jedná o zástupce demokratického socialismu a 

ekosocialismu, kteří tíhnou k levicovému populismu a je jim vlastní euroskepticismus. 

 
621 History | GUE/NGL. Home | GUE/NGL [online]. Dostupné z: https://www.guengl.eu/history/ 
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Skandinávské levicové strany pak zůstávají široce rozkročeny mezi oběma složkami, když 

zůstávají členy jak PEL, tak MLP. Jejich řady doplňují členové Animal Politics EU (APEU), 

jejímž hlavním posláním je ochrana práv zvířat, přičemž její národní členové jsou schopni 

dosahovat pouze omezených a vzácných volebních úspěchů. 628 

10.2 Ideová východiska GUE/NGL 

Základní charakteristikou GUE/NGL je její konfederální uspořádání. Vzhledem k výše 

řečenému je jasné, že tato frakce sdružuje politické strany různých ideologických profilací. 

Vedení GUE/NGL neusiluje o smazávání rozdílů mezi nimi za utvoření nějaké jednotné 

identity, naopak ke svým členům přistupuje s respektem k jejich individualitě a jedinečnosti 

jejich specifických politických projektů. Mezi členy najdeme jak zastánce reformismu, kteří 

jsou vedeni vidinou rozsáhlé reformy stávajícího systému, tak revolucionáře, kteří by nejradši 

současný systém nahradili novým, lepším a efektivnějším. Poslanecká frakce se nesnaží tyto 

rozdíly potlačovat, ale vzhledem k tomu, že jednou ze základních podmínek založení frakce 

v Evropském parlamentu je ideologická soudržnost mezi jejími členy, rozhodla se GUE/NGL 

kodifikovat své zásadní výchozí pozice v zakládající deklaraci z roku 1994. 629 630 

V té skupina zaujímá společný postoj k celému projektu evropské integrace, a již zde je 

zakotven charakter GUE/NGL jako síly měkkého euroskepticismu. Frakce se hrdě prohlašuje 

za zastánce evropské integrace, která je v zásadě správná a měla by pokračovat. Ve světle 

socialistické ideologie ale kritizuje její současné nastavení, které není uspokojivé ani 

efektivní. Hlavním bodem kritiky je demokratický deficit v Evropské unii, jehož jediným 

možným řešením je změna celého institucionálního rámce unie. Propagovaným ideálem je 

přitom solidarita, kterou GUE/NGL požaduje ve všech ohledech – mezi bohatými a chudými 

formou opatření proti růstu nezaměstnanosti, mezi tuzemci a cizinci prostřednictvím vstřícné 

migrační politiky, mezi všemi jedinci navzájem za společným cílem ochrany životního 

prostředí a vytvoření skutečně funkčního systému sociální spravedlnosti, ve kterém nebude 

nikdo opomíjen. S tím souvisí i proklamovaný odklon od neoliberální monetární politiky, 

kterou evropské instituce propagují. Tyto negativní procesy byly posíleny především 

 
628 Delegations | GUE/NGL. Home | GUE/NGL [online]. Dostupné z: https://www.guengl.eu/groups/delegation/ 
629 GUE/NGL (1994) Constituent Declaration, online at the European parliament website, 
<http://www.europarl.eu.int>. 
630 MARCH, Luke. Contemporary far left parties in Europe: from Marxism to the mainstream? Berlin: Friedrich-
Ebert-Stiftung, Internat. Policy Analysis, Div. for Internat. Dialogue, 2008. 
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Maastrichtskou smlouvou, ale i ostatní zakládající smlouvy by měly být přeformulovány 

v podobném duchu. Na jejich výsledné podobě by se měli podílet samotní Evropané formou 

všeobecných referend. 631 

Dalším nebezpečím, na které deklarace upozorňuje, je uzavírání se před dalšími partnery ve 

světě i širší Evropě. Vztahy s těmito zeměmi by měly být naprosto zásadní, protože jen tak 

lze dosáhnout vzájemné prosperity, namísto situování se do pozice teritoriální elity, která ke 

svým spojencům nepřistupuje rovně a snaží se je ekonomicky, environmentálně i sociálně 

vykořisťovat. Politika eurocentrismu je v současném globalizovaném světě naprosto 

nepřípustná. GUE/NGL se otevřeně hlásí k ideálům pacifismu, což v deklaraci ztělesňuje 

požadavek na odstranění reliktů studené války, za které frakce považuje mezinárodní 

militární organizace jako je především NATO. Taková forma spolupráce mezi světovými 

zeměmi je nežádoucí, protože skutečný mír nikdy nemůže být nastolen za pomoci 

vojenských prostředků. Jedinou cestou je nalezení efektivních způsobů kooperace, kterou se 

podaří odstranit propastné rozdíly mezi centrem a periferiemi. Tato konfliktní linie dala 

vzniknout mnoha problémům sužujícím současný svět, jedná se o politickou i ekonomickou 

nestabilitu, koncentraci moci v rukou malých elitních skupin, rasismus, xenofobii i narůstající 

migraci. Mezinárodní spolupráce je žádoucí, ideálním prostředkem jsou ale fóra typu 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE), na jejichž půdě dochází k diskuzi 

politiků a odborníků na bezpečnost, kteří se snaží dosáhnout vzájemné shody na opatřeních, 

jak řešit závažné bezpečnostní hrozby účinně a definitivně. 632 633 

Poslanecká frakce GUE/NGL se též prohlašuje za antifašistickou a antirasistickou sílu, jejímiž 

hlavními cíli jsou sociální spravedlnost a solidarita, rovný přístup ke vzdělávání i rovnost na 

trhu práce, respekt k životnímu prostředí a kulturním odlišnostem všech menšin, a účinná 

mírová politika. Ve vztahu k současné evropské garnituře se GUE/NGL profiluje jako zástupce 

hlasů levicových populistů, když je označuje za politické elity, které si vytvářejí vlastní 

 
631 GUE/NGL (1994) Constituent Declaration, online at the European parliament website, 
<http://www.europarl.eu.int>. 
632 GUE/NGL (1994) Constituent Declaration, online at the European parliament website, 
<http://www.europarl.eu.int>. 
633 MARCH, Luke. Contemporary far left parties in Europe: from Marxism to the mainstream? Berlin: Friedrich-
Ebert-Stiftung, Internat. Policy Analysis, Div. for Internat. Dialogue, 2008. 
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politický projekt, jehož cílem ve skutečnosti není přinést co největší prospěch řadovým 

Evropanům. Evropská unie má toliko být projektem o lidech, ne projektem na lidech. 634 635 

10.3 Řecko: finanční krize jako katalyzátor proměny stranického 

systému 

Směřování ke konfederálním projektům se neprojevuje pouze na úrovni Evropského 

parlamentu, tato forma je základem mnoha ze členských politických stran sdružených pod 

hlavičkou GUE/NGL. Tuto strukturu si strany buď zachovávají dodnes, nebo se jedná o 

prototyp, který stojí v základech jejich politického projektu. To vede k časté ideologické 

rozpínavosti po celé levé části politického spektra a projevuje se nevyjasněným ukotvením 

v programových prioritách a názorech, které jsou v důsledku mnohdy více či méně 

protichůdné a nevyhraněné. Stěžejním bodem, který zapříčinil rozkol v rámci evropské 

levicové politiky, byl způsob vládní politiky řecké Koalice radikální levice (SYRIZA) a jejího 

lídra Alexise Tsiprase. Ta se profilovala na vymezení se proti politice obou pólů řeckého 

politického života a zejména kritice opatření, kterými jak sociálnědemokratický PASOK i 

národně konzervativní ND usilovaly o vyvedení řeckého hospodářství z fáze nestability.  

Levicový populismus má v Řecku dlouhou tradici a je neodmyslitelně spjat se jménem 

Andrease Papandrea, který dovedl PASOK k volebnímu triumfu v roce 1981, čímž pomohl 

konsolidovat v zemi bipartijní systém, neotřesitelný až do roku 2015, kdy podobným 

způsobem opanovala politickou scénu právě radikální levice v podobě SYRIZA. Pro 

populismus PASOK v 80. letech je typická radikálně levicová rétorika. Papandreu byl 

výrazným propagátorem socialismu třetí cesty, který se ideologicky vymezuje proti 

sovětskému modelu i trendu eurokomunismu, který koketuje se sociální demokracií. PASOK 

se ve své rétorice i programu zaměřil především na problémy malého člověka, kterého 

oligarchická elita přehlíží a nepřikládá mu žádnou důležitost. To se projevilo i v tématech, 

kterými se PASOK zabýval především, nacionalismus byl ve stranickém profilu přítomný 

pouze okrajově a zaměřoval se téměř výlučně proti Turecku. Již v prvním volebním období 

PASOK provedl rozsáhlé ekonomické reformy, jejichž cílem mělo být pozvednout životní 

 
634 GUE/NGL (1994) Constituent Declaration, online at the European parliament 
website,<http://www.europarl.eu.int>. 
635 MARCH, Luke. Contemporary far left parties in Europe: from Marxism to the mainstream? Berlin: Friedrich-
Ebert-Stiftung, Internat. Policy Analysis, Div. for Internat. Dialogue, 2008. 
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úroveň střední a nižší společenské třídy. Za vlády PASOK došlo k radikálnímu navýšení platů a 

státních zásahů do primárního sektoru ekonomiky v podobě štědrých dotačních programů 

pro řecké zemědělce a farmáře. 636 637 638 

Politika PASOK v 80. letech se zakládala především na keynesiánském přístupu a redistribuci 

v ekonomice. Strana usilovala o vytvoření plně funkčního a všeobjímajícího sociálního státu, 

což potvrdila i zřízením Národního zdravotnického systému, otevřeného všem Řekům. 

Z krátkodobého hlediska se radikální levicová politika PASOK zcela jistě pozitivně podepsala 

na životní úrovni mnoha Řeků, v dlouhodobém měřítku se ale na začátku 80. let začal rýsovat 

i katastrofický scénář, který se měl aktivizovat až o 30 let později. Rozhazovačná politika 

vládní strany měla za následek bobtnání veřejného sektoru, této realitě však neodpovídala 

situace na poli daňové politiky. Administrativní zázemí, které mělo správu daní zajišťovat, 

nebylo připraveno na proměnu řecké společnosti, v důsledku čehož docházelo k četným 

daňovým únikům, kterým ale PASOK nepřikládalo důležitost. Podcenění ostražitosti a 

důslednosti v oblasti daní znamenalo opuštění dosavadní tradice vyrovnaných rozpočtů, kdy 

řecká ekonomika hospodařila v podmínkách státního zadlužení a rostoucích fiskálních 

deficitů. Veřejný sektor Řecka pozoruhodně, během velmi krátké doby 25 let, zažil přeměnu 

z téměř neexistujícího v takový, který svým záběrem mohl konkurovat nejbohatším státům 

eurozóny. PASOK sice po sérii skandálů levicový populismus a s ním související radikální 

rétoriku opustilo, škoda však již byla napáchána. Příklon strany k politickému středu a 

obejmutí ideálů sociální demokracie bylo spjato s korupčními kauzami kolem předsedy 

Papandrea a nástupem Costase Simitise, za jehož éry se strana vzdala populistického 

charakteru. To se podepsalo na volebních výsledcích PASOK, protože strana nebyla nadále 

schopna dosahovat takové popularity jako za předchozího předsedy. 639 640 

 
636 LYRINTZIS, Christos. The power of populism: The Greek case. European Journal of Political Research, 2006. 
15. 667 - 686. 10.1111/j.1475-6765.1987.tb00899.x. 
637 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 
2005. ISBN 80-7367-038-0. 
638 Constantine Arvanitopoulos; Populism and the Greek crisis: A modern tragedy; European View 2018 17:1, 
58-65 
639 LYRINTZIS, Christos. The power of populism: The Greek case. European Journal of Political Research, 2006. 
15. 667 - 686. 10.1111/j.1475-6765.1987.tb00899.x. 
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Tento trend pokračoval až do roku 2015, kdy jeho roli dominantní síly politické levice 

převzala SYRIZA pod Tsiprasovým vedením. Řecko se tak stalo první zemí bývalého 

východního bloku, ve které se po pádu Sovětského svazu etablovala vláda radikální levice. 

SYRIZA je postkomunistickým politickým subjektem, který má kořeny ve sporu o 

eurokomunismus, který se v Řecku projevil rozštěpením KKE na dva politické subjekty. 

Zatímco pravověrní komunisté setrvávají v původní KKE dodnes, zastánci eurokomunismu 

začali utvářet síť kontaktů s dalšími subjekty levicové orientace. Tyto snahy vyvrcholily na 

počátku 90. let utvořením Koalice levice a pokroku, pro kterou se zažilo pojmenování 

Synaspismós (SYN). 641 

Hlavním proklamovaným cílem tohoto nového politického subjektu byla reforma komunismu 

a přizpůsobení se nové společenské realitě, čehož mělo být dosaženo dialogem a úzkou 

spoluprací komunistů s politickými stranami a hnutími představujícími alternativu tradiční 

sociálnědemokratické politice. Nezbytnou složkou této kooperace se pak měla stát i síť 

kontaktů na ekologická hnutí, prosazující levicovou zelenou politiku. V důsledku toho se SYN 

dala jen stěží ideologicky klasifikovat, v rámci strany existovalo mnoho táborů, jejichž profily 

se výrazně odlišovaly. SYN se postupně stala amalgámem, ve kterém měly pevné místo 

eurokomunisté, zastánci tradičního komunismu, ekosocialisté i demokratičtí socialisté. 

Některá křídla se už v této době vyznačovala více či méně silným euroskepticismem. 

Specifickým prvkem SYN byla po dlouhou dobu poměrně stará členská základna, kterou 

tvořili hlavně bývalí komunisté, strana ale usilovala o otevření se mládeži, čemuž se 

přizpůsobila i stranická rétorika a témata, která propagovala. Řeckou mládež SYN vnímala 

jako svébytnou jednotku v rámci řecké společnosti, která je nositelem revolučních hodnot, 

díky které se podaří společnost změnit k lepšímu. Podpora mládežnických aktivistů přerostla 

v etablování silné mládežnické organizace strany, ve které se profilovaly nadějné politické 

osobnosti. Převládající frakcí ve straně se díky tomu postupně stala ta propagující ideály 

demokratického socialismu. 642 643 

 
641 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. Praha: Portál, 
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Pod vedením Alekose Alavanose se pak SYN stala obhájcem obyčejného lidu. V roce 2004 se 

SYN stala hlavním iniciátorem projektu společné volební koalice radikálně levicových 

uskupení SYRIZA, v důsledku názorových střetů s ostatními partnery se však i v těchto 

volbách SYN o přízeň voličů ucházela samostatně. Propagace demokratického socialismu se 

totiž ukázala nepopulární mezi ostatními levicovými stranami, SYN byla obviňována z toho, 

že dost důrazně neodmítá postoje politického levého středu a přizpůsobuje mu vlastní 

radikální rétoriku. Špatné výsledky ve volbách do Evropského parlamentu vedly k obnovení 

debat mezi jednotlivými stranami před řeckými parlamentními volbami. V té době se na 

Alavanosův popud stal v Athénách starostou Alexis Tsipras, který se po propuknutí světové 

finanční krize, jejímž středobodem bylo právě Řecko, stal v roce 2008 novým předsedou 

SYRIZA. 644 645 

Ve své počáteční fázi, kdy se jednalo veskrze o volnou politickou alianci různých názorových 

proudů bez snahy o jejich sjednocení, se SYRIZA zakládala na několika ústředních hodnotách 

sdílených jejími členy. Jednalo se především o odmítnutí neoliberalismu v monetární politice 

a přehodnocení role Evropské unie s ohledem na budoucnost Řecka v jejím rámci. Koalice 

postupně absorbovala další menší levicové strany a stala se širokou základnou pro levicové 

ideologie, sahající od demokratického socialismu až po řecké formace prosazující klasický 

marxismus nebo trockismus. Tento proces byl završen roku 2013, kdy se na stranickém 

kongresu jednotlivé složky usnesly na ustálení stranické struktury a transformaci koalice 

v tradiční politickou stranu. 646 

Pro přelomové volby v roce 2015 připravila strana pod Tsiprasovým vedením Soluňský 

volební program, ve kterém bylo patrné vymezení se proti současnému politickému 

establishmentu ve světle probíhající finanční krize. Krize se stala hlavním pilířem stranické 

programatiky. Tím způsobem mohl Tsipras kritizovat jak ND a PASOK, tak instituce Troiky, 

která Řecku vnucuje své nevýhodné záchranné balíčky a nutí zemi k nastolení kurzu 

nepopulárních úsporných opatření. SYRIZA využívá nacionalistický prvek, který je v jejím 

provedení namířen proti Evropské unii, která vnucuje svou vůli členským státům 
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prostřednictvím národních parlamentů. Pozornost by přitom měla být kladena hlavně na 

obyčejné lidi, které krize postihla nejhůře. Ve zmiňovaném programu se strana zaměřuje na 

čtyři hlavní problémy současného Řecka – nedořešenou humanitární krizi, kolabující 

ekonomiku a špatnou daňovou politiku, astronomickou nezaměstnanost a demokratický 

deficit v národních a evropských institucích. 647 648 649 

Konkrétní řešení, která SYRIZA nabízí, spočívají v přehodnocení dohody s Troikou, strana 

usiluje o odpuštění části řeckého dluhu, kterou argumentuje nesplacenými válečnými 

reparacemi Německem, splácení navíc podmiňuje ekonomickým růstem. V domácí 

ekonomice chce navýšit veřejné výdaje a radikálně proměnit daňovou soustavu, specificky 

zavedením progresivního zdanění, které by se výrazně dotklo nejbohatší vrstvy řecké 

společnosti, zvýšením daňového zatížení největších korporací a představením nových forem, 

jako je daň z finančních transakcí nebo daň z luxusu. V sociální oblasti chce navýšit minimální 

příjem řeckých občanů, zdarma poskytovat pomoc v podobě jídla a oblečení těm 

nejchudším, spolupodílet se na splácení dluhů rodin a odpuštěním této povinnosti pro ty 

nejzadluženější. Ekonomiku má oživit také rozsáhlá znárodňovací vlna, která by se dotkla 

sektoru bankovnictví, finančnictví, školství, zdravotnictví a dopravy. V souladu s ideou 

pacifismu se mají všichni řečtí vojáci sloužící na zahraničních misích okamžitě navrátit do 

Řecka a logickým krokem je i vystoupení země z NATO. Jednotlivé programové body si 

v realitě často protiřečí a daly by se realizovat jen stěží. 650 651 652 

Osvojení krizového managementu jako ústřední programové priority bylo jediným styčným 

bodem, který umožnil utvoření vládní koalice s národně konzervativními ANEL, kteří poskytli 

Tsiprasovi nutnou podporu v Panhelénském parlamentu. Euroskepticismus SYRIZA se během 

let vyvíjel, přičemž Tsipras upustil od svých nejradikálnějších názorů. V současnosti se 
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pohybuje někde v oblasti měkkého euroskepticismu, a i toto tvrzení Tsipras vytrvale odmítá. 

Pravdou je, že představitelé strany opakovaně vyjádřili podporu evropskému projektu s tím, 

že Řecko rozhodně nesměřuje k opuštění unie ani eurozóny, i přes četné výhrady vůči 

jednotné evropské měně. U SYRIZA nenajdou oporu ani stoupenci Grexitu, tedy vystoupení 

Řecka z Evropské unie. 653 654 655 

Tsipras stále usiluje o rozšíření členské základny, což se projevuje v pozvolném posouvání 

strany směrem k levému středu politického spektra. Postupně tak dochází k implementaci i 

zástupců sociální demokracie a dalších, ne tak radikálních levicových subjektů. I přes to, že 

SYRIZA v parlamentních volbách v roce 2019 neobhájila mandát nejsilnější strany ve 

prospěch ND, podařilo se jí převzít vedoucí postavení PASOK jako vůdce levicové politiky 

v balkánské zemi. Bipartijní stranický systém tak zůstává v podstatě zachován, kdy jediné 

strany, které mají potenciál vyhrát volby a alternovat u moci, jsou právě pravicová ND a 

levicová SYRIZA. 656 657 

10.4 Německo: levicové populistické dědictví dvou německých 

republik 

Nejpočetnější národní delegace v GUE/NGL pochází z Německa. Tvoří ji poslanci krajně 

levicové Strany levice (LINKE). Podobně jako v předchozím případě se jedná o politickou 

stranu, která vznikla v rámci procesu dekomunizace dřívější komunistické strany, která navíc 

v případě Německa má negativní konotaci k období autoritářského levicového režimu, který 

byl symbolem zaostávání východní části za západní. Strana tak musela projít ideologickou 

transformací, která souvisela s otevřením se širšímu spektru levicových ideologií. Teprve to jí 

pomohlo ustálit svou pozici na německé politické scéně. Toho docílila spojením dvou 

politických subjektů, které byly ideologicky rozdílné, přesto každý z těchto proudů byl 
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schopen reprezentovat rozdílné nálady a reality ve východních a západních spolkových 

zemích po sjednocení Německa.  

První z těchto stran vznikla po pokojné revoluci, která proběhla v SRN v roce 1989. V jejím 

důsledku byla zrušena do té doby vládnoucí Jednotná socialistická strana Německa (SED), a 

na jejích základech vznikla nová Strana demokratického socialismu (PDS). Pod vedením 

právníka Gregora Gysiho se strana vydala na cestu očištění se od minulosti, spojené 

s represivní komunistickou diktaturou. Ideálem jí přitom byl eurokomunismus a jeho reálný 

dopad v podobě Gorbačovových reforem v Sovětském svazu. Představitelé dřívější SED byli 

ze strany nekompromisně vyloučeni, a PDS se brzy začala profilovat jako představitelka nové 

levice. Strana se zřekla ideologie marxismu-leninismu, a nadále se prezentovala jako 

představitelka marxistického socialismu. PDS ale kromě komunismu důrazně odmítala i 

kapitalismus a neoliberální politiku. Přesto v její rétorice nadále setrvávaly i určité prvky 

nostalgie po existenci NDR, jelikož PDS odmítala sjednocení Německa jako negativní proces, 

který se výrazně podepsal na nynějším stavu, kdy východoněmecké země stále zaostávají za 

těmi západoněmeckými. 658 659 660 

První volby po sjednocení Německa však vyjevily problém, se kterým se bude PDS 

v následujících letech muset vyrovnat – neschopnost přesáhnout volební klauzuli do 

Bundestagu v zemích bývalé SRN. V roce 1990 PDS ještě zachránil fakt, že byla uzákoněna 

výjimka pouze pro tyto volby, která umožňovala vstup do parlamentu i těm stranám, které 

dosáhly pěti procent hlasů alespoň v zemích bývalé NDR, což se PDS podařilo. Důvod byl 

očividný – identita strany, ač se snažila stát se celoněmeckou stranou demokratického 

socialismu, vycházela z východoněmeckých poměrů, kde uměla poměrně dobře využívat 

stesku po dřívějším uspořádání a všech změn v politice i ekonomice, které na řadové Němce 

dopadají. Gregor Gysi byl navíc ve východoněmeckých zemích mediálně známou osobností a 

patřil mezi jedny z nejoblíbenějších místních politiků. Strana se tak profilovala jako bojovník 

za práva těch, kdo se cítí ztraceni v probíhajících procesech demokratizace a ekonomické 

transformace, které mění realitu jejich dosavadních životů od základů. Straně se podařilo na 
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celostátní úrovni posílit voličskou základnu i v dalších letech, po Gysiho rezignaci však ztratila 

výhodu charismatického lídra a v roce 2002 skončila se čtyřmi procenty mimo Bundestag. 661 

662 663 

Druhou složkou dnešní LINKE se stala Volební alternativa práce a sociální spravedlnosti 

(WASG). Tato politická strana byla založena v západní části Německa. Jejími zakladateli byli 

bývalý členové sociálnědemokratické SPD, kteří stranu opustili na protest proti politice 

kancléře Gerharda Schrödera, kterou kritizovali jako příliš konzervativní a poplatnou pozicím 

v politickém středu. Ústřední osobou WASG byl Schröderův ministr financí Oskar Lafontaine, 

který se po své rezignaci na vládní i stranické pozice stal jedním z nejviditelnějších a 

nejostřejších kritiků stávajícího kancléře. Tomu mimo jiné v duchu levicového populismu 

vytýkal, že odmítá přistoupit na progresivní zdanění bohatých, a že ochuzuje systém 

německého sociálního státu odkláněním veřejných výdajů do jiných oblastí jako je třeba 

armáda nebo zbrojení. 664 665 

PDS a WASG uzavřely volební koalici, pod jejíž hlavičkou se zúčastnily voleb do parlamentu, a 

tato strategie se ukázala jako efektivní. Strana hladce překonala hranici pro vstup do 

parlamentu se ziskem více než osmi procent hlasů. To vedlo v roce 2007 k splynutí obou 

subjektů a vzniku jednotné LINKE. 666 

Strana již od své konsolidace směřovala k propagaci ideálů demokratického socialismu a v její 

programatice i rétorice se objevovaly četné prvky levicového populismu. Středobodem její 

identity se stala kritika především levicových politických elit, tedy SPD, kterou kritizuje kvůli 

jejímu obratu k neoliberální tradici v ekonomice i politice. Spojením obou stran se podařilo 

ustálit specifický elektorát v obou částech Německa, přičemž jednotná LINKE přesně těží ze 
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schopnosti obou svých předchůdkyň oslovit konkrétní skupiny. Ve východní části země se 

jedná stále o ty, kteří si nadále stýskají po některých aspektech fungování společnosti před 

sjednocením. Jedná se především o starší generace voličů, ovšem na druhou stranu je tato 

skupina jednotná a nepříliš proměnlivá. V západním Německu je naopak větší důraz, než na 

politická témata, kladen na stav ekonomiky a zejména dopady, které má na fungování 

sociálního státu. Pro tyto voliče je při volbách určujícím motivem v rozhodování postoj 

politických stran k hodnotám sociální spravedlnosti. LINKE zůstává nadále široce rozkročena 

mezi levicovými politickými ideologiemi, kdy v jejím rámci existuje řada členských platforem 

s rozdílnými pohledy na to, jak má být dosaženo změny společnosti. 667 668 669 

Majorita členské základny vyznává hodnoty demokratického socialismu, v jehož intencích 

usiluje o reformu, která by měla v Německu zavést důslednější demokracii založenou na 

principu solidarity mezi jednotlivými občany. Nutným předpokladem je odmítnutí 

kapitalismu jako určujícího trendu pro ekonomiku a hospodářskou politiku. Součástí strany je 

ale i radikální neokomunistické křídlo, jehož představitelé se otevřeně vyjadřují pro revoluci 

s cílem odstranit stávající systém a vytvoření nového na jimi vyznávaných principech. 

Existence této buňky zapříčinila, že se o poslance LINKE zajímá německá rozvědka VbF, která 

podle odhadů sleduje minimálně jednu třetinu jejích zástupců v Bundestagu a pod 

drobnohledem jsou i buňky této politické strany v některých spolkových zemích. Strana je 

tak vedena jako levicová extremistická skupina, což v politickém světě vede k tomu, že s ní 

další strany odmítají spolupracovat. To na celoněmecké úrovni odsuzuje LINKE do pozice 

neustálé opozice. Strana bývá nad to často označována za komunistický relikt v politice, 

přičemž tyto útoky byly obzvláště patrné v době volebního klání o post prezidenta mezi 

Joachimem Gauckem a Christianem Wulffem, kdy LINKE raději představila vlastního 

kandidáta, aby nemusela podpořit proponenta opozice, který schvaluje vojenské invaze do 
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Afghánistánu a Iráku, a jako bývalý politický vězeň komunistického režimu se opakovaně 

dopouští verbálních a mediálních útoků na představitele postkomunistické strany. 670 

V ekonomice prosazuje LINKE příklon ke keynesiánskému modelu se silnou rolí státu. Veřejné 

výdaje do oblastí jako školství, zdravotnictví, věda a výzkum, mají být okamžitě dramaticky 

navýšeny. Ustat mají i veškeré snahy o další privatizaci státního vlastnictví. Solidarity ve 

společnosti chce LINKE docílit změnami v daňové legislativě – výrazné progresivní zdanění 

pro ty, co vydělávají nejvíce, stejně jako zavádění nových daní, například z dědictví, či 

navýšení korporátní daně, jsou jen některé z opatření, které chce strana realizovat. Nutností 

je navýšení minimální mzdy a důchodů. Rovnost má být zavedena i ve zdravotnictví, které je 

nakloněno bohatým Němcům, když umožňuje standardní i nadstandardní péči. Z pohledu 

LINKE má každý pacient právo na stejnou péči, nehledě na poměry, ze kterých pochází. 

Takové služby, jako jsou třeba zubní plomby nebo brýle, by navíc poskytovatelé zdravotní 

péče měly poskytovat zcela zadarmo. LINKE setrvává na rezervovaných postojích vůči 

Evropské unii, i když se prohlašuje za zastánce evropské integrace. Za problém ale považuje 

fungování unijních institucí, které jsou ovládány neoliberální filosofií. V tomto směru chce 

unii reformovat a striktně odmítá uspořádání zavedené Lisabonskou smlouvou. 671 672  

Typickým znakem LINKE je pacifismus. V popředí její zahraniční politiky figurují požadavky 

mezinárodního odzbrojení, vystoupení Německa z NATO a zrušení všech jeho struktur, 

vypovězení veškerých zahraničních vojenských misí z německých území, a návrat všech 

německých vojáků operujících na zahraničních misích. Představitelé LINKE vystupovali jako 

hlasití kritici amerických vojenských misí v oblasti Blízkého východu. Strana si zakládá na 

odmítání xenofobních názorů a v tomto duchu vystupuje jako protirasistická a protifašistická. 

Během migrační krize se v duchu ideálů solidarity stavěla za ponechání otevřených hranic. 

Když se ale na německé politické scéně ustálila krajně pravicová AfD, znamenalo to vytvoření 

dvou izolovaných politických subjektů na obou koncích politického spektra. Oskar Lafontaine 
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se ale přesto vyjádřil pro zavádění kvót na přijímání uprchlíků, představitelka komunistického 

křídla strany Sahra Wagenknecht se zase nechala slyšet, že by Německo mělo ihned 

deportovat každého migranta, podezřelého z násilného nebo sexuálního trestného činu. Tím 

komentovala útoky na německé ženy v Kolíně na Nový rok 2018. Vedení strany se ale proti 

těmto prohlášením ostře ohradilo, s tím, že rozhodně nereprezentují oficiální stanovisko celé 

strany. 673 674 

Oproti tomu je například evidentní, že LINKE se podařilo osvojit i určitá ekologická témata 

zelených, jako je třeba propagace plošného zákazu hydraulického štěpení. V německé 

politice by se pak levicoví populisté z LINKE mohli evidentně stát partnery PSD či zelených, 

popřípadě liberální FDP. Takovéto koalice úspěšně existují na úrovni některých měst nebo i 

spolkových zemích. V celostátní politice zůstává LINKE nadále v izolaci. Na vině je nedůrazné 

odmítnutí komunistické minulosti strany, extremistická povaha části členské základny a 

kontroverzní výroky některých z jejích představitelů. Výrazným zádrhelem ale také je pevné 

setrvávání LINKE ve svých postojích a názorech, kdy vedení strany není ochotné přistupovat 

na kompromisy při utváření volebních koalic a v jejich konturách upravovat volební program 

strany. To například v očích SPD činí z LINKE naprosto nevhodného partnera, už třeba jenom 

z důvodu prosazovaní rozpuštění NATO.  675 676 677 

10.5 Francie: krajní levice v ulicích 

Oba předchozí politické subjekty jsou víceméně představitelé tradičního politického kurzu, 

který je společný právě pro politické strany sdružené v jedné z konstitutivních složek 

GUE/NGL, evropské politické straně PEL. SYRIZA a její dominantní postavení v rámci PEL i od 

ní odvislé frakce v Evropském parlamentu, se však stala hlavním bodem kritiky nových 

levicově populistických subjektů, jejichž záměrem je proměnit zavedené strategie politického 

boje a vytvořit nové moderní politické platformy odlišné od politických stran, které jejich 
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vůdci pokládají za přežitek. Tito lídři stáli v čele iniciativy o vytvoření nové eurostrany MLP. 

Jedním z jejích zakladatelů bylo francouzské uskupení La France Insoumise (FI).  

V čele FI stojí Jean-Luc Mélénchon, politický veterán aktivní na francouzské levici již od 70. 

let minulého století. Během své politické kariéry byl po dlouhou dobu spjat především 

se Socialistickou stranou (PS), kterou mimo jiné reprezentoval i jako nejmladší senátor. 

Mélénchon se však postupem času převládající ideologii PS vzdaloval a stal se výrazným 

zástupcem jejího krajně levicového křídla. Nesoulad se stranickým mainstreamem vyvrcholil 

v roce 2008 na socialistickém kongresu v Reims, který měl stanovit novou ideologickou 

platformu socialistů. Mélénchon v souladu se svým přesvědčením podpořil návrh Benoita 

Hamona, ve kterém byly zřetelné prvky euroskepticismu, který byl Mélénchonovi vždy 

vlastní. Socialisté si ale za určující zvolili vizi Segoléne Royalové, která stranu posunula 

směrem do politického středu. 678 679 

Mélénchon s vysvětlením, že se PS nenávratně rozešla s jeho politickou orientací, stranu 

opustil, společně se svým blízkým spolupracovníkem Marcem Dolezem. Mélénchon a Dolez 

založili vlastní Levicovou stranu (PG), která měla být politickým projektem, určeným všem 

stoupencům alternativních směrů politické levice. Ideologicky platforma čerpala především 

z ideálů demokratického socialismu a ekosocialismu, který byl Mélénchonovi vždy blízký. 

Stranická identita sestávala z mnoha levicových populistických požadavků, doplněných o 

v Mélénchonově podání specifický euroskepticismus. Středobodem kritiky ze strany PG se 

stala politika prosazovaná socialistickou PS, přičemž samotná strana se situovala na politické 

ose mezi hlavní síly francouzské politické levice – PS a PCF. 680 681 

PG však hned již po roce utvořila širokou volební koalici Levicová fronta (FG), jejímiž hlavními 

složkami byla právě PG a PCF, které doplňovaly drobní levicoví spojenci. FG zahrnovala 

veškeré ideologické proudy radikální levice, včetně komunismu, antikapitalismu či 

antiliberalismu. Koalice se v tomto složení zúčastnila několika volebních klání, jedním z nich 
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byly i prezidentské volby v roce 2012, do kterých koalice vyslala Mélénchona jako svého 

kandidáta. Volební výsledky ale byly různé a nijak zvlášť uspokojivé, což souviselo i s faktem, 

že PG postupně začala přebírat vedoucí postavení PCF v čele koalice i na politické mapě. 

Mnohé názorové střety a neschopnost koalice dosáhnout výrazného volebního vítězství 

vedly k Mélénchonově rezignaci na předsednický post v PG a přehodnocení jeho pohledu na 

stranickou soutěž obecně. 682 

Mélénchon se v roce 2016 pokusil o reboot své dosavadní politické kariéry, když představil 

nový model, jak dělat radikální levicovou politiku. Tato formace se měla od politického 

mainstreamu odlišovat nejen ideologií, ale i organizací a strategiemi politického boje. Tak 

vznikla FI. Programově se platforma FI zakládá na názorech, které Mélénchon zastává 

dlouhodobě, a do jisté míry kopíruje programové dokumenty PG i FG. Dokument nese 

oficiální název Společná budoucnost (L’avenir en commun), a jeho středobodem je 

identifikace čtyř oblastí, ve kterých francouzská společnost balancuje na pokraji stavu 

pohotovosti – konkrétně se jedná o demokratickou pohotovost, sociální pohotovost, 

geopolitickou pohotovost a ekologickou pohotovost. Následuje výčet deseti primárních 

opatření, která se musejí realizovat, aby se Francie s těmito ohroženími dokázala zavčas 

vyrovnat. 683 684 

Ohrožení demokracie spočívá podle Mélénchona již v samotném institucionálním rámci 

současné páté francouzské republiky. FI požaduje svolání ústavní komise, která připraví 

návrh nového základního právního dokumentu, a tak připraví půdu pro založení šesté 

republiky. Strana kritizuje především neuspokojivý stav prezidentské republiky, kde se 

mnoho významných exekutivních pravomocí koncentruje v úřadu prezidenta republiky. 

Klesající zájem o volby mezi Francouzi zase vysvětluje tím, že současný většinový systém 

neodpovídá struktuře společnosti, a FI proto navrhuje jeho nahrazení systémem proporčního 

zastoupení. Změnilo by se i postavení poslanců a politiků v jiných volených funkcích, kteří by 
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byli jednoduše odvolatelní a nahraditelní způsobem opakovaných voleb v případě, že by se 

jim nedařilo naplnit volební sliby či by jinak selhali při výkonu funkce. 685 686 

V sociální oblasti FI prosazuje rozsáhlé změny v pracovním zákonodárství s důrazem na práva 

řadových zaměstnanců a dělníků. Usiluje o navýšení minimální mzdy, a další ústupky směrem 

k pracovníkům, jako je příklon ke 35hodinovému pracovnímu týdnu a snížení věku odchodu 

do důchodu na 60 let. Na finančním trhu by došlo k oddělení depozitních vkladů od struktur 

investičních a retailových bank, a naopak by bylo založeno státní bankovní centrum, jehož 

úkol by spočíval v redistribuci finančních prostředků konkrétním žadatelům na základě 

principů solidarity a ekologické udržitelnosti. 687 

Mélénchon vždy kladl zvýšený důraz na ekosociální témata, a nejinak je tomu i v případě FI – 

ústředním programovým bodem je v tomto duchu stoprocentní přestup francouzské 

energetiky na obnovitelné zdroje energie, který by měl proběhnout do roku 2050. Nutným 

předpokladem je pak vyřazení z provozu všech jaderných elektráren ve Francii, které nejsou 

bezpečné, produkují vysoké množství radioaktivního odpadu a představují ohrožení státní 

suverenity nejen energetické, ale i bezpečnostní. V ústavním dokumentu šesté republiky má 

být navíc včleněna zelená maxima, dle níž nemají být přírodní zdroje nadužívány. Lidstvo 

nesmí přírodu zatěžovat více než je schopna vstřebat, nenávratné poškození je nepřípustné. 

Pro ochranu stěžejních veřejných statků má být vytvořena odpovídající veřejná 

administrativa, která bude mít za úkol jejich ochranu a bude dohlížet, aby pravidla nebyla 

překračována. 688 689 

V geopolitice Mélénchon rezolutně odmítá začlenění Francie do jakékoliv mezinárodní 

organizace, která se uchyluje k vojenským řešením světových problémů. Podle ideálů 

pacifismu požaduje vystoupení Francie z NATO, ale i opuštění nadnárodních obchodních 

projektů jako je TTIP a CETA, které označuje za způsob, kterým chtějí neoliberální elity Francii 

ekonomicky vykořisťovat. Kontroverzní je i postoj lídra FI k Evropské unii, v němž prosazuje 
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tzv. Plán B pro Evropu. Unie a její současné vedení je ovládáno neoliberální ideologií, jejíž vliv 

je patrný ve všech oblastech politiky, včetně monetární a ekologické. Zdrojem problému jsou 

přitom zakládající smlouvy, především ty z Maastrichtu a Lisabonu. FI požaduje jejich 

přepracování na základě vizí demokratického socialismu a ekosocialismu, a pokud tento 

požadavek zůstane nenaplněn, měly by od nich Francie odstoupit. To by ovšem vedlo 

k jednostrannému odchodu země z unijních struktur, na což by navazovala fáze posílené 

spolupráce s dalšími evropskými zeměmi. 690 691 

Programatika FI je ovládána radikálními levicovými požadavky, které se objevují 

v Mélénchonově rétorice již řadu let, a kvůli kterým bývá označován za představitele 

levicového populismu. FI ovšem s těmito primárně kritickými názory pracuje konstruktivně, 

čímž se odlišuje od mnoha dalších politických uskupení. Mélénchon se k označení za 

populistu hrdě hlásí, což pomohlo straně tuto identitu i plně přijmout. Je přitom veden 

názorem francouzské politoložky Chantal Mouffe, která vidí v levicovém populismu potenciál 

pro boj s populismem krajně pravicových národoveckých politických stran. Populismus může 

být přínosný, pokud se dokáže etablovat ve své levicové variantě. Navrácení kategorie lidu 

do politické soutěže je naprosto logickým požadavkem. Roky neoliberálního konsensu totiž 

zapříčinily setření rozdílů mezi pravicí a levicí, což zanechalo voliče v zoufalství a nejistotě. Je 

potřeba přicházet s novými formami politické participace, které důvěru veřejnosti v politiku 

celkově znovu obnoví. Mezi takové projekty patří například M5S v Itálii nebo Podemos ve 

Španělsku, u kterých Mélénchon čerpá inspiraci. FI pak má být hráčem na politické mapě, ke 

kterému se uchýlí ti, kteří nejsou spokojeni s neoliberální politikou prezidenta Macrona ani 

pravicovým radikalismem ztělesňovaným ve francouzské politice RN a Marine Le Pen. 692 693 

694 695 
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FI sama sebe neprohlašuje za tradiční politickou stranu a ani její vnitřní struktura jí není 

podobná. Vnitrostranický život se odehrává spíše ve formátu specifické sítě, jež propojuje 

nejvyšší vedení v čele s Mélénchonem, různé programové a plánovací komise, a regionální 

buňky, v jejichž rámci dochází k utváření akčních skupin či vyjednávacích organizací, které se 

zaměřují na komunikaci s lokálními partnery z řad odborových organizací nebo lokálních 

politických stran. FI těží z toho, že se jí podařilo odmítnout strnulou taktiku většiny 

politických stran spočívající v aktivitě na půdě Národního shromáždění a čekání na další 

parlamentní volby, a dostat politiku a svá témata do ulic mezi obyčejné Francouze. I v tomto 

případě se Mélénchon inspiroval v zahraničí, konkrétně u chicagského politického aktivisty 

Saula Aulinského. Tzv. Aulinského metoda spočívá v aktivitě stranických buněk na 

mikroregionální úrovní, na které jsou schopny identifikovat problémy, které sužují lokální 

obyvatelstvo. Čilou osobní aktivitou, která může spočívat v pořádání setkání s občany nebo 

obcházení sousedství a diskutování s obyvateli, se politické straně podaří docílit 

vykrystalizování řešení ve prospěch celého mikroregionu. Tato metoda cílí primárně na 

obyčejný lid, čímž přibližuje stranu každodenní realitě jejích voličů, kteří se pak necítí tolik 

odtržení od vrcholné politiky odehrávající se na celostátní úrovni. 696 697  

Dalším specifickým aspektem organizace FI je začlenění prvků digitální demokracie, opět 

koncept, který Mélénchon převzal od italského populistického M5S a jeho tehdejšího lídra 

Beppeho Grilla. Moderní technologie, a hlavně sociální sítě, jsou naprosto stěžejním 

nástrojem mobilizace v rámci FI, a to směrem k voličům i spolustraníkům. Velká část členské 

základny FI je navíc tvořena lidmi bez dřívější politické zkušenosti, do parlamentu se tak díky 

tomu dostali poslanci, kteří dosud vykonávali obyčejné práce. V současném parlamentu jde 

například o porodní asistentku nebo operátora call centra, tímto způsobem se také FI daří 

otevírat vysoká patra politiky široké veřejnosti. Tyto přednosti, kterými se FI odlišuje od 

jiných politických stran ve Francii, mají svou odvrácenou stranu. Tímto způsobem se dá 

vysvětlit pokles preferencí, které FI zaznamenala po relativním neúspěchu v parlamentních 
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volbách v roce 2017, po kterých strana utvořila pouze 17člennou parlamentní skupinu. A to 

navíc v podmínkách jedné z nejsilnějších prezidentských většin, které Francie během trvání 

páté republiky zažila. Macronův politický styl se ještě k tomu viditelně odlišuje od toho 

Jacquese Chiraca, který byl víc nakloněn ke hledání kompromisů napříč celým politickým 

spektrem. Setrvávání v opozici bez reálné šance ovlivnit legislativní proces vedlo k tomu, že 

se z Mélénchona stal jeden z hlavních kritiků neoliberálních reforem Macronovy 

administrativy. Do jisté míry tak představuje protipól Marine Le Pen, která na prezidenta 

útočí z pravicových pozic. Rétorika FI se kvůli tomu stala velmi negativní a úzce zaměřenou, 

když z ní vymizelo jakékoliv zaměření na hledání řešení, které by pozitivně ovlivnily životy 

francouzského obyvatelstva. 698 699 

Situaci nepomáhá ani fakt, že i přes proklamovanou preferenci demokratických procesů 

uvnitř strany, je Mélénchon a nejužší vedení zdola prakticky neproniknutelné. Pro řadového 

člena FI existuje pouze málo způsobů, jak se dostat do vedení a spolupodílet se na politickém 

směřování strany. Demokratické procesy se odehrávají toliko na nižších úrovních. Samotný 

Mélénchon je pak pro FI paradoxně největším přínosem i těžkostí. To, že se mu podařilo 

dosáhnout v posledních prezidentských volbách na čtvrté místo, kdy jen těsně nepostoupil 

do druhého kola, můžeme zcela jistě připisovat obrovskému charismatu a rétorickým 

schopnostem, díky kterým si voliči dokáží FI spojit s konkrétní osobností, názory i politickým 

směrem. Objevují se ale informace o tom, že Mélénchon od té doby, co opustil struktury FG, 

zatvrzele odmítá veškeré snahy o partnerství s jinými politickými subjekty, včetně těch 

podporujících jeho kandidaturu ve zmíněných volbách (PCF). FI má pak tendenci si diktovat 

podmínky a neumí přijímat kompromisy, což bohužel oslabuje francouzskou radikální levici 

jako celek. 700 701 
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Negativní světlo na stranu i jejího předsedu pak uvrhly policejní razie u členů stranického 

vedení v rámci vyšetřování zneužívání partajních financí. Video, na kterém Mélénchon křičí 

na zasahující policisty, že on je republika, se stalo virálním a určitou část elektorátu zcela jistě 

odradilo. Následná kampaň, v jejímž rámci se představitelé FI uchylovali ke konspiračním 

teoriím o úloze prezidenta a jeho administrativy v této kauze, byla možná úsměvná, ale také 

potvrdila to, že se FI v současnosti pohybuje na kluzkém svahu, který ji dělí od toho, aby se 

z ní stala pouze hlásná trouba kritických názorů proti Emmanuelovi Macronovi. To se 

podepsalo i na výsledku v evropských volbách, kdy FI získala pouze něco málo přes šest 

procent hlasů, což vyvolalo spekulace, zda je strana nadále schopna reprezentovat zájmy 

všech voličů radikální levice. Debata se rozvířila i nad rolí Mélénchona a jeho potenciálním 

nástupci. 702 703 

10.6 Španělsko: bratrovražedný souboj na krajní levici 

Partnerem francouzské FI je v Evropském parlamentu i evropské politické straně MLP 

španělská levicově populistická strana Podemos, která je hnacím motorem společné volební 

koalice radikální levice Unidas Podemos (UP). Ta v určitých směrech slouží Mélénchonovi i 

jako vzor, na jehož příkladu vystavěl identitu své vlastní politické formace, se všemi jejími 

ctnostmi i neřestmi.  

Podemos jsou produktem světové dluhové krize, která zasáhla Španělsko drtivěji než ostatní 

země, a neschopnosti tehdy vládnoucí PSOE nastalou situaci efektivně řešit. Krize prosperity 

se přitom stala dominantním tématem španělského politického života, přičemž další výrazné 

problémy, třeba migrace, byly ve Španělsku silně upozaděny. To vytvořilo prostor na krajní 

levici, který obsadili právě Podemos. Po roce 2008 situace eskalovala, nezaměstnanost 

raketově narůstala, a v případě mladých dospělých dosahovala nejvyšších čísel ze všech zemí 

eurozóny. Životní úroveň obyčejných Španělů poklesla i ve světle snížení mezd. Veřejnost 

však reflektovala i bující korupci, vazby politiků na bankovní sektor, což v důsledku vedlo ve 
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ztrátu důvěry Španělů v politické mainstreamové strany, jejichž dvojpólovost představovaly 

od pádu Francova režimu PP a PSOE. 704 705 

V atmosféře roku 2011 se zaktivizovaly akčně orientované skupiny, které mobilizovaly své 

podporovatele prostřednictvím stránek na sociálních sítích jako je Facebook nebo Twitter. 

Díky jejich činnosti se podařilo zorganizovat protestní hnutí, které svolávalo četné 

demonstrace s potenciálem dostat do ulic desítky tisíc obyvatel Španělska. Aktivisté brzy 

přijali označení Hnutí 15-M, ve španělských podmínkách přezdívané Los Indignados. 

Protestní akce se vymezovaly proti politice PSOE, tak i PP, která u moci socialisty nahradila a 

představila program strukturálních reforem a úsporných opatření s cílem revitalizovat 

španělskou ekonomiku. Již během prvních setkání Indignados se ukázalo, že jejich síla tkví 

v masové podpoře a schopnosti diskreditovat vládnoucí strany ve světle pokusů o násilné 

potlačení demonstrací. Mítink na madridském náměstí Puerta Del Sol přerostl v událost, kdy 

skupina aktivistů okupovala veřejné prostranství po dobu několika týdnů. Mezi členy 

Indignados se postupem času rozproudila debata o přetvoření protestního hnutí v politický 

projekt, kdy nejbližším politickým cílem byla účast ve volbách do Evropského parlamentu 

v roce 2014. Indignados se tak chtěli stát aktivním odpůrcem neoliberální politiky Evropské 

unie, která parazituje na zemích postižených finanční krizí, což je doprovázeno i domácí 

vládou, která unijní politiku bez dalšího přijímá a prosazuje ji na národní úrovni. V čele této 

iniciativy stála úzká skupinka výrazných intelektuálů pohybujících se v oblastech politologie, 

sociologie a ekonomie. Z jejich středu byl za potenciálního lídra vybrán profesor politologie 

Pablo Iglesias, který se stal hlavní tváří protestu proti establishmentu. 706 707 

Snaha o zrod nové politické strany byla podpořena již etablovanými subjekty radikální levice, 

ideologicky ukotvenými v názorech antikapitalismu nebo trockismu. Inspirace levicovým 

populismem zemí Latinské Ameriky a politikou takových vůdců jako Hugo Chávez nebo Evo 
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Morales byla též viditelná. Kromě vymezení se proti neoliberálnímu konsensu na evropské i 

národní úrovni se středobodem rétoriky nové platformy, ze které vzejde Podemos, stala do 

jisté míry konspirační teorie útočící na samotné ústavní základy Španělského království, a 

díky které se Podemos dařilo v prvních fázích své existence profilovat jako antisystémové 

hnutí. Podemos totiž na rozdíl od jiných radikálních levicových uskupení prosazovala ústavní 

dekonstrukci země, argumentujíc tím, že nová ústava přijatá v roce 1978 po pádu diktatury 

generála Franca vznikla jako projev politického reformismu, nikoliv revoluce v politickém 

smyslu slova. Ústava je pak ve vztahu přímé kontinuity na období diktatury, což 

delegitimizuje současný demokratický systém, který by měl být  odstraněn. Projevem toho je 

otevřenost Podemos k partnerstvím s nacionalistickými politickými stranami v autonomních 

oblastech Španělska, jako je Baskicko nebo Katalánsko, které podporuje v jejich 

secesionismu a ve snahách o nezávislost. Další klíčové programové body volaly po vystoupení 

království z NATO, plnou reflexi 128. článku ústavy, který stanoví, že veškeré bohatství na 

území Španělska náleží jeho lidu, a zrušení kompromisního ustanovení mezi PP a PSOE o 

zastropování deficitu státního rozpočtu. 708 709 710 

Pro vznik Podemos byly však určující tři podmínky, kterými se zakladatelé strany sami svázali. 

Jednou z nich byl počet podporovatelů, který se však ihned v prvních dnech kampaně 

přehoupl přes 100 000, což vedlo k pádu internetových serverů Podemos. To bývá přičítáno i 

tomu, že Iglesias byl už v té době mediálně známou osobností, kdy uváděl vlastní diskuzní 

pořady. Stal se navíc častým hostem v pořadech jiných televizí, kterým během jeho návštěvy 

narostla sledovanost na nevídaná čísla. Podemos v té době převzali komunikační kanály 

jednotlivých skupin Indignados, což vedlo k jejich viditelnosti na internetu i sociálních sítích. 

Druhou podmínkou bylo vytvoření volební platformy formou diskuze zástupců všech 

myšlenkových proudů v Podemos sdružených. S tím souvisela i třetí podmínka, kterou bylo 

volání po transversabilitě, tedy schopnosti nové politické síly pojmout názory širokého 

 
708 ZARZALEJOS, Javier.  Populism in Spain: an analysis of Podemos. European View. 2016. 10.1007/s12290-016-
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spektra levicové politiky a vytvořit skutečnou politickou alternativu k socialistické PSOE. 711 

712 

Ve výsledku tak vznikl volební program, který kombinoval opatření zaměřená na 

ekonomickou rekonvalescenci země, novou vizi suverenity v rámci Evropské unie a 

environmentální témata. Podemos chtěli například bojovat proti chudobě stanovením 

základního příjmu pro všechny občany, legislativně omezit mantinely lobbyingu a zpřísnit 

opatření proti daňovým únikům, podporovat alternativní zdroje energie, stimulovat roli 

městské hromadné dopravy jako hlavní metody přepravy ve španělských metropolích, 

podpořit lokální produkci finančními infuzemi určenými malým a středním podnikatelům, či 

přehodnotit dikci Lisabonské smlouvy a vystoupení z některých mezinárodních dohod o 

volném obchodu. I přes to, že historie Podemos čítala v době voleb do Evropského 

parlamentu jen několik měsíců existence, podařilo se jim získat více než 7 procent hlasů a 

získat tak zastoupení v krajně levicové poslanecké frakci GUE/NGL. Strana tak byla první, 

která se dokázala na národní úrovni probourat do stranického systému, ovládaného po 

mnoho let představiteli pravého a levého středu politiky. I následné průzkumy veřejného 

mínění ukazovaly, že Španělsko možná čeká tzv. pasokizace, tedy převzetí úlohy sociální 

demokracie ve stranickém systému krajně levicovým politickým subjektem, podobně jak 

k tomu došlo v řeckém případě. Samotná PSOE, která se vehementně snažila držet 

konzervativní PP mimo mocenské struktury, si dokonce osvojila strategii kooperace 

s Podemos na regionální úrovni, což mělo za následek, že se spřízněné kandidátky Podemos 

Manuela Carmena a Ada Colau staly starostkami dvou největších metropolí, Madridu a 

Barcelony. Obě se přitom dokázaly umně poprat s výzvou, kterou představuje konfrontace 

populismu s reálnou politickou mocí, a jejich působení na radnicích je hodnoceno jako velmi 

pozitivní a přínosné. 713 714 

Po parlamentních volbách v roce 2015 však Podemos umožnili vznik vlády PP, když odmítli 

vyslovit důvěru vládě socialisty Pedra Sanchéze, který se chtěl opírat o hlasy Podemos a další 
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nové politické formace C’s Alberta Rivery. V té době se vyjevila skrytá realita, která ukazuje 

Podemos jako ideologicky stále neukotvenou stranu, ve které existují tři mocenské bloky 

s odlišnými vizemi budoucnosti strany. Paradoxně nejslabší skupinu představovali na prvních 

dvou stranických kongresech ve Vistalegre tzv. Anticapitalistas, kteří se nejvíce přibližují 

ideálům, ze kterých Podemos vzešli. Středem jejich zájmu není volební vítězství za každou 

cenu, tato skupina naopak usiluje o skutečnou změnu společnosti v duchu radikálně 

levicových myšlenek. Nutnou součástí toho je identita Podemos jako akčního levicového 

hnutí, které neomezuje svou aktivitu pouze do politických funkcí, ale je schopna oslovit 

mladou generaci a širší voličstvo stejným způsobem, jako toho dosahovali Indignados, tedy 

masovou mobilizací, projevující se hlasitými demonstracemi v ulicích. 715 716 

Tento názorový proud byl však zastíněn konfliktem dvou hlavních představitelů Podemos, 

kteří naopak přijali identitu strany jako politického tělesa, a konstituováním tzv. modelu 

Vistalegre ji přetvořili ve volební mašinérii, jejímž cílem je zisk hlasů voličů, čemuž musí být 

podřízena veškerá aktivita politického vedení. Podemos se tak stali centralizovanou a 

personalizovanou stranou dvou osobností, které navíc nesdílely stejnou vizi budoucnosti. 

Lokální buňky ztratily svou relevanci a revoluční charakter se ze strany pomalu vytratil.  

Prvním z nich byl generální sekretář strany Pablo Iglesias. Ten splňuje všechny předpoklady 

charismatického lídra se schopností oslovit široké spektrum voličů z oblasti pravého středu i 

široké levice. Disponuje hypnotizujícími rétorickými schopnostmi, kterými dokáže vokalizovat 

radikální levicové názory s apelem na pospolitost a jednotu. To jej předurčilo k tomu, aby se 

stal hlavní tváří strany. Iglesiasův politický styl je však do jisté míry nepředvídatelný, 

mnohokrát se potvrdilo, že má sklon k rychlým názorovým veletočům, což mu na jednu 

stranu pomáhá se rychle přizpůsobit nově vyvstalým podmínkám, na druhou stranu to 

nepomáhá ideologické ukotvenosti celé strany. Iglesias cílí především na nižší a střední 

vrstvu společnosti, usiluje o aktivní spolupráci s odborovými organizacemi a snaží se 

Podemos přetvořit ve skutečnou stranu radikální levice, která se stane obhájcem zájmů 

právě této společenské skupiny. Rétoricky se často opírá o marxistické pojmy, přičemž tím 
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klíčovým je znovuoživení problematiky třídního boje a jeho přizpůsobení současné době. 717 

718 

Druhý muž ve vedení Podemos, Innigo Errejón, nebyl nikdy tolik vidět jako Iglesias. 

Původním povoláním marketingový expert, působil jako hlavní ideolog a stratég strany, 

zodpovědný za přípravu volebních programů a politických strategií, které pak byly naplno 

propagovány démonickým řečníkem Iglesiasem. Errejón ale nikdy nesdílel ideu svého 

blízkého přítele o posouvání Podemos stále více doleva, naopak byl proponentem moderace 

politického kurzu, kterým chtěl docílit posunu do politického středu, což by umožnilo 

podporu z řad voličů PSOE a ve výsledku dospělo v situaci, kdy Podemos nahradí PSOE 

v pozici hlavní levicové strany. Akční a revoluční charakter Podemos byl  jen nástrojem, který 

byl potřeba v počátcích existence k tomu, aby se strana dostatečně odlišila od stran v čele 

španělské politiky. Tato mise byla splněna a nyní nastává fáze druhá, symbolizovaná 

procesem normalizace. 719 720 721 

Prvním střetem se stal právě názor na C’s, kteří se podobně jako Podemos zviditelnili ve 

světle ekonomické krize. Errejón viděl v C’s potenciál, na kterém mohli Podemos stavět, tím, 

že se stanou podobnou alternativou k PSOE, jako představovali C’s k PP. Nástrojem měla být 

právě podpora vlády PSOE, kterou příslibili i C’s, a která by udržela mimo vládu konzervativní 

PP. Iglesias s tímto postupem nejprve souhlasil, nicméně přesně v tomto momentě se 

projevila jeho tendence k unáhleným a překvapivým rozhodnutím. Iglesias proti C’s začal 

vystupovat radikálně, kdy je označoval za pouhou další neoliberální formaci, jejímž jediným 

cílem je uzurpace moci a pokračování ve stejné politické linii PSOE a PP. 722 723 724 
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Závažnějším střetem, který Iglesiase a Errejóna nenávratně rozdělil, se pak stal ideologický 

spor, který se projevil o vyjednávání široké radikálně levicové koalice s ústředním politickým 

partnerem Sjednocenou levicí (IU), jejíž hlavní složkou je komunistická PCE. Iglesias byl 

hlasitým zastáncem tohoto spojenectví, které ale z Errejónova pohledu dávalo pramalý smysl 

pro jeho strategii posunu Podemos směrem do umírněnějších pozic. Iglesias ale v rámci 

strany zvítězil, díky čemuž mohla koalice UP vzniknout. Errejónova role ve straně se nadále 

zmenšovala, jeho hlas ve strategickém směřování začal slábnout.  725 

Rozkol mezi oběma stranickými tábory vyvrcholil před regionálními volbami v Madridu, kdy 

bývalý stratég Podemos stál u zrodu nové politické koalice Más Madrid (MM), po boku 

oblíbené starostky Carmeny. Errejón z Podemos oficiálně nevystoupil, přesto byl tento krok 

vnímán jako útok proti Iglesiasovi, jednak proto, že MM se měla v navazujících volbách utkat 

s protikandidátem UP, za druhé kvůli tomu, že oznámení přišlo účelně v době, kdy Iglesias 

setrvával na otcovské dovolené. MM se v Madridu podařilo zvítězit, což ovšem nezabránilo 

vytvoření pravicové koalice PP a C’s s podporou VOX. V září 2019 navíc Errejón překvapivě 

oznámil, že se M přetváří v širší volební platformu Más País (MP), která bude usilovat o 

voličskou podporu v celostátních parlamentních volbách. 726 727 728 729 
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Podemos tak vznikla přímá konkurence, která bude mít za následek štěpení hlasů levicových 

voličů, což postavení radikální levice na španělské politické scéně ještě více oslabí. Errejónovi 

se podařilo do nového projektu přetáhnout i stěžejní spojence Podemos, mezi kterými je 

nejvýraznější španělská zelená strana EQUO. Do budoucna tak o voličskou přízeň budou 

soutěžit dva subjekty, kdy jeden z nich spěje k radikalizaci svých pozic (což oslabení o 

strategické umírněné partnery nadále posílí) a druhý naopak reflektuje chyby prvního, a 

snaží se omezit populistické prvky nabídnutím alternativy, která bude daleko přijatelnější pro 

elektorát dominantních socialistů. 730 

10.7 Finsko a Švédsko: skandinávské levicové strany v novém hávu 

GUE/NGL je domovem skandinávských levicových subjektů, které zde zaujímají specifické 

postavení z titulu členství v tradičnější a spíše komunisticky orientované PEL i revoluční a 

inovátorské MLP. Jedná se především o finský Levicový svaz (VAS) a švédskou Levicovou 

stranu (V). Oběma je společný často připisovaný levicově populistický charakter, a i v jejich 

historii bychom našli mnoho společných vývojových rysů.  

V obou případech jde o politické strany, které se vyvinuly z krajní levici ovládajících 

komunistických stran ve světle přijetí ideálů eurokomunismu a procesu rozmrzání 

skandinávských stranických systémů. V případě VAS se jednalo o prolomení dosavadní 

komunistické tradice za vzniku nového politického subjektu, u V šlo spíše o kontinuální 

proces osvojení klasičtějšího levicového volebního programu, což vyústilo k etablování se 

v méně radikálních pozicích. Vliv starých komunistických struktur však i nadále v obou 

stranách přetrvával, v průběhu času začal ale být upozaďován absorbcí nových politických 

směrů levicové politiky. Ideologicky se VAS i V rozprostírají od levice po krajní levici, což je 

symbolizováno rozdílně orientovanými frakcemi v rámci stran. 731 

I proto jsou skandinávské levicové strany velice náchylné k dalším štěpením, protože 

jednotlivá křídla nacházejí ve stěžejních otázkách často jen velmi ztěžka společnou řeč. 

Zatvrzelí komunisté mají tendence, které momentálně spějí spíše k ideálům sociální 
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demokracie a zelených stran, zakládat nové politické subjekty lépe ztělesňující radikálně 

levicové názory. VAS i V jsou navíc čím dál častěji minimálně externími partnery rudo-

zelených koalic ve Finsku i Švédsku, které spoléhají na jejich podporu bez přímého začlenění 

do vládních struktur. Sociální demokracie a zelená politika jsou dva hlavní politické směry, 

které VAS a V zužitkovaly v rámci procesu vyrovnávání se s vlastní minulostí a utvoření strany 

poplatné 21. století. Oba subjekty si navíc osvojily jako jedno z hlavních témat feminismus, 

kdy otevřeně kritizují švédskou a finskou společnost za její genderovou nevyváženost, a 

pokouší se stylizovat do role propagátorů společenské změny formou povinných kvót pro 

zastoupení žen na kandidátních listinách i ve stranických orgánech. Za sdílené hodnoty 

považují solidaritu, férovost, rovnost, udržitelný rozvoj a antirasismus. V environmentálních 

otázkách se vymezují proti politice Evropské unie a Evropské centrální banky, kdy prosazují 

ideu New Green Deal, která by se projevila navýšením výdajů do zelených opatření na 

ochranu klimatu a životního prostředí. V otázkách migrace zase propagují zavádění opatření, 

která by usnadnila asimilaci přistěhovalců do skandinávské společnosti, což zefektivní jejich 

začlenění do pracovního procesu, díky čemuž se i migranti budou moci podílet na fungování 

skandinávského modelu státu blahobytu. 732 

VAS i V spatřují v současném neoliberálním konsensu demokratický deficit, který 

znevýhodňuje ekonomicky slabší členy společnosti, volají po větší sociální spravedlnosti na 

unijní i národní úrovni. Projevem té má být i efektivní zajištění práva na práci a zavedení 

základního příjmu pro všechny občany, protože jedině tak je možné nastoupit cestu 

k ekonomické rovnosti. Demokracie je z pohledu těchto stran do jisté míry nefunkčním 

přežitkem, protože se stala nástrojem v rukou globálního kapitalismu, kterému se podřídily i 

světové politické elity. Toto zaměření pak upřednostňuje individualismus nad kolektivismem 

a solidaritou. VAS i V se před vstupem svých zemí hlasitě angažovaly v kampani okolo 

přístupového referenda, přičemž obě strany zastávaly odmítavý postoj k potenciálnímu 

vstupu do Evropské unie. Tento stav korespondoval s celkově spíše odmítavým postojem 

skandinávských občanů k začlenění do unijních struktur. V poslední době se euroskeptický 

apel u obou stran zmírnil, když přestaly volat po uspořádání dalšího referenda o vystoupení. 

To je patrné především v případě V, protože Švédsko není členem eurozóny, tudíž národní 
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ekonomika nebyla tak dotčena světovou finanční krizí. Ve Finsku se eurem platí, což činí 

situaci složitější, jelikož se zde začaly objevovat četná srovnání, v jaké výhodě se díky 

nepřijetí společné evropské měny ocitla švédská ekonomika. 733 734 

VAS i V nadále kritizují Evropskou unii jako projev nesouhlasu s neoliberální politikou, kterou 

současné vládnoucí elity provozují. VAS i V se ale dají považovat za tradiční politické strany, 

které již dávno opustily radikální levicové pozice, a v obou zemích představují všeobecně 

uznávanou součást politického spektra, v důsledku čehož se s nimi mainstreamové politické 

strany nebojí v případě nutnosti spolupracovat. 735 

10.8 Irsko: guerillová válka stoupenců jednotné republiky 

Všechny levicově populistické sdružené pod vlajkou GUE/NGL se dají více či méně 

odpovídajícím způsobem rozřadit podle výše nastíněného klíče – buď se jedná o 

„normalizované“ strany vycházející z tradice komunistické politické rodiny, či jde o nové 

subjekty zakládající svou identitu na myšlenkách demokratického socialismu. Významnou 

výjimkou mezi nimi je irská levicová republikánská strana Sinn Fein (SF). Tato politická strana 

se svou spletitou historií i specifickým profilem výrazně vymyká oproti všem ostatním 

populistickým národním stranám. SF byla v předbrexitovém období jedinou národní 

politickou stranou, která do Evropského parlamentu vysílala své zástupce hned ze dvou 

členských států – kromě domovského Irsko je totiž strana aktivní i v Severním Irsku, jehož 

území spadá pod Velkou Británii. Určitým jednotícím prvkem stran ve frakci GUE/NGL je 

internacionalismus. SF je ale specifickou stranickou formací, jejímž definujícím politickým 

tématem je specifický irský nacionalismus, jenž má vést k unifikaci irského ostrova. SF je 

přitom asi jedinou populistickou stranou, jež stála u zrodu celého jednoho stranického 

systému.  

Historie SF sahá až do doby počátku minulého století, kdy bylo Irsko ještě součástí Spojeného 

království, a jako samostatný stát neexistovalo. Stranu založil v roce 1905 irský spisovatel a 

novinář Arthur Griffith. Chtěl vytvořit platformu pro všechny nacionalistické republikánské 
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skupiny, jichž v tehdejším Irsku působilo značné množství, a spojoval je stejný cíl – dosáhnout 

samostatnosti na britském impériu a založit irskou suverénní republiku. Tento ideál odráží již 

samotný název strany, který by se volně do češtiny dal přeložit jako „My sami“. Už ve svém 

názvu tedy SF formuluje svůj hlavní politický cíl – samostatné Irsko – které navíc populisticky 

definuje jako naše a vlastní. Vysněná republika bude domovem Irů jako hrdého národa, který 

dokáže a měl by existovat sám za sebe. Tohoto stavu se však nepodaří docílit bez nadšení a 

podpory irského lidu jako suveréna a hlavního nositele této myšlenky. Již po svém založení si 

strana a jí propagovaná myšlenka získala značnou podporu veřejnosti a efektivně tak 

odstavila od moci tehdejší vládní Irskou parlamentní stranu. Tento proces vyvrcholil volbami 

v roce 1921, které přispěly i k ukončení národněosvobozeneckéválky, jež skončila o rok 

později podepsáním mírové dohody s Británii, která zaručovala vznik samostatného irského 

státu. Samotná povaha dohody však zapříčinila rozkol mezi jednotlivými složkami SF. 736 

SF je politickou formací, jež během své více než stoleté historie prošla řadou zemětřesení, 

v jejichž důsledku dala proti své vůli novým politickým subjektům zpravidla umírněnějšího 

směřování. Výše zmíněná mírová dohoda sice položila základ Irské republiky, nicméně 

vyvolala vleklý a krvavý spor o severní část ostrova – 14 ulsterských hrabství s hlavním 

městem Belfast – ohledně nichž byl během vyjednávání SF a britské vlády uzavřen 

kompromis, že zůstanou nadále součástí království. Tato pragmatická dohoda však rozhořčila 

radikální nacionalisty též zastoupené v řadách členů SF. Konflikt rozdělil stranu na dva tábory 

– tzv. protismluvní, reprezentovaný těmito radikály s vidinou opravdu jednotného irského 

ostrova, a prosmluvní, utvářený především architekty kompromisu ohledně Severního Irska. 

Na protest proti politickému násilí se prosmluvní tábor od SF odtrhl a zformoval novou 

politickou stranu Cuman na nGaeheal (CG), středopravicový politický subjekt s jasným 

požadavkem na budování samostatné demokracie. CG se ostře vymezila proti své mateřské 

straně, zejména odsoudila radikalismus jejích členů, v jehož rámci se SF nebála uchýlit 

k politickému násilí za využití veškerých nepolitických prostředků. Tuto roli „strážce pořádku“ 

si CG zachovávala po celou dobu své existence. 737 738 739 740 
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SF zůstali v primární opozici proti mírové smlouvě i politickému systému, kterému dala 

vzniknout. Vedení strany v té době vyhlásilo kurz politiky abstencionismu, který aplikovala 

jak na nový irský parlament, tak na britskou legislaturuve Westminsteru. Do voleb SF sice 

vysílala kandidáty, ti však měli zakázáno složit poslanecký slib a účastnit se zasedání 

parlamentů. Volby tak pro SF sloužily spíše jako nátlakový prostředek – vox populi v nich 

dával najevo nespokojenost velké části Irů se statutem quo, který CG vyjednala a hodlá 

udržovat. Tím se ale SF de facto stala mimoparlamentní stranou. SF tím ztratila výhodu 

propagace svých cílů na celostátní úrovni, a uchýlila se k určité pouliční politice, v jejímž 

rámci velice brzy začala vést guerillovou válku. CG díky tomu mohla akumulovat politické 

body, jelikož se v parlamentu nemusela potýkat s žádnou reálnou opozicí, což jí poskytlo 

komfort prohlasování prakticky každého zákona, který navrhla. Politika abstencionismu si 

z těchto důvodů našla mezi členy SF své odpůrce, kteří neschvalovali využívání násilí jako 

součásti politického boje. Proto v roce 1926 došlo k druhému rozštěpení SF – pragmatické 

křídlo se osamostatnilo a založilo taktéž středopravicovou republikánskou stranu Fianna Fáil 

(FF). Členové FF se od abstencionismu distancovali a v dalších volbách zaujali svá místa 

v irském parlamentu, a vládnoucí CG tak získala skutečného politického oponenta, jež měl 

potenciál ohrozit pozici dominantní síly v parlamentních volbách. Přispěla k tomu i 

dynamická politika FF, na kterou konzervativnější CG nestíhala reagovat a ustrnula ve svém 

klíčovém tématu zajišťování práva a pořádku, které však vzhledem k ještě intenzivnějšímu 

upozadění SF značně vyčpělo. FF se stala volebně nejsilnější irskou stranou v roce 1933, což 

přimělo CG k reflexi a restrukturalizaci v nový politický subjekt Fine Gael (FG). Tímto 

způsobem dala původní SF vzniknout stranickému uspořádání, které ve svých klíčových 

parametrech přetrvává v Irsku v podstatě až do dnes. Tento politický model spočívá 

v soupeření dvou silných středopravicových bloků, přičemž žádná jiná strana nemá reálnou 

šanci stanout v čele vládní koalice. Toto tvrzení do jisté míry relativizují volby v roce 2019, ale 
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vzhledem k mizivému koaličnímu potenciálu SF se nezdá pravděpodobné, že by výrazný 

volební úspěch nějak ovlivnil pravidelnosti fungování systému. 741 742 743 

SF po vzniku FF prošla výraznou politickou marginalizací. Vedení strany nadále prosazovalo 

abstencionismus a guerillové nátlakové taktiky, pro voliče strana jako taková však přestala 

být zajímavá, a navíc se začala brzy potýkat s finančními problémy. Požadavek sjednocení 

Irska přestal postupně dominovat veřejné debatě, kterou ovládla běžnější a praktičtější 

témata jako ekonomická a sociální politika. Irští voliči požadovali strany, které jsou opravdu 

schopné podnikat konkrétní politické kroky, bez využívání kontroverzních metod. Ztrátou 

zájmu o klíčové téma se vyjevila ideologická vyprázdněnost SF, protože se strana nikdy 

nezajímala o jinou problematiku, a tak ani nesestavila ucelený volební program. Tím se pro 

mnohé stala nečitelnou. Situace v Severním Irsku postupně přerostla v násilnou občanskou 

válku, jejímž neblahým symbolem se stala paramilitární organizace Irské republikánské 

armády (IRA). Šlo v podstatě o separatistickou teroristickou skupinu, se kterou SF zfúzovala. 

SF se tak neoficiálně stala předsunutou fasádou IRA, mnozí její klíčoví členové byli setrvale 

podezíráni, že kromě vedení SF zasedají i ve vedení IRA. To také významně poškodilo její 

pověst, jelikož občanská válka v Severním Irsku si vyžádala během svého dlouhého trvání 

tisíce lidských životů. SF pak přestala ve volbách kandidovat úplně. 744 

Kontroverze vztahů ohledně IRA vedla opět k rozpadu SF na dva antagonistické tábory, poté, 

co vedení IRA v roce 1970 oznámilo vytvoření hierarchické organizované struktury, čímž 

deklarovalo konec tzv. provizorního období. V SF se ale před touto událostí zformovalo silné 

krajně levicové křídlo, které ve straně propagovalo myšlenky neomarxismu. Vliv této skupiny 

byl pro dnešní SF klíčový, jelikož straně pomohl ukotvit se na ideologické ose a osvojení si 

postojů typických pro krajnělevicový demokratický socialismus. Rozštěpení strany na 

provizorní a oficiální křídlo však zapříčinilo další odliv členů, kteří požadovali ukončení 
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politiky abstencionismu. Oficiální tábor se od strany odtrhl a založil novou stranu nejprve 

nesoucí název Oficiální Sinn Fein, která se ale později přejmenovala na Irskou dělnickou 

stranu. Provizorní SF setrvala v úzkém sepětí s IRA a nadále upřednostňovala násilí oproti 

konvenčním politickým metodám. 745 746 747 

Kritika vůči politickému kurzu stranického vedení postupem času sílila. Stále častěji byly 

slyšet hlasy volající po normalizaci strany a jejím ukotvení v rámci konvenční arény stranické 

politiky. Hlavním propagátorem této myšlenky byl výrazný člen s řadou stoupenců Gerry 

Adams. Tomu se v roce 1983 podařilo získat funkci stranického předsedy Pod Adamsovo 

taktovkou strana zažila skutečnou transformaci. Nový prezident navázal na odkaz bývalých 

k levici inklinujících členů a začal z SF budovat stranu demokratického socialismu. Stěžejními 

body nového politického programu se staly reformy směřující k budování silného sociálního 

stát blahobytu. Převaha témat jako zdravotnictví, školství, doprava nebo mzdová politika, 

byla evidentní. V souladu s levicovými ideály se pod Adamsovým vedením SF stala 

propagátorem mírové politiky, a samotný prezident byl velice aktivním hráčem 

v diplomatickém mírovém procesu, který měl vést k ukončení občanské války mezi IRA a 

britskými pořádkovými jednotkami v Severním Irsku. Aby však bylo možné normalizaci SF 

dokončit, musela členská základna souhlasit s ukončením politiky abstencionismu. Návrh 

nového politického směřování členská konference v roce 1983 podpořila, což Gerrymu 

Adamsovi umožnilo zahájit předvolební kampaň, v jejímž závěru byl ještě v témže roce 

zvolen jako poslanec do irského národního parlamentu. Ze SF se tak opět stala regulérní 

politická formace, ucházející se o podporu irských občanů v demokratických volbách. Cíl 

jednotného Irska stále přetrval jako definující prvek stranické identity, zůstal ale spíše 

teoretickým konstruktem a jistým imperativem, kterým strana zastřešovala a vysvětlovala 

důležitost všech aktivně propagovaných témat. 748 749 

 
745 A century of splits and the 'passing on of authority' : How does the modern Sinn Féin trace its roots back to 
the civil war?. TheJournal.ie - Read, Share and Shape the News [online]. Copyright © Journal Media Ltd. 2020 
[cit. 07.06.2020]. Dostupné z: https://www.thejournal.ie/readme/sinn-fein-5006630-Feb2020/ 
746 MAILLOT, Agnes. Sinn Féin, ‘political wing’ of the IRA, 1948–70. 2015. 
10.7228/manchester/9780719084898.003.0005. 
747 RICHARDS, IVOR A. Terrorist Groups and Political Fronts: The IRA, Sinn Fein, the Peace Process and 
Democracy. Terrorism and Political Violence. 2001. 13. 72-89. 10.1080/09546550109609700. 
748 MARCH, Luke. Radical Left Parties in Europe. Routledge, Taylor &amp; Francis Group, 2013. 
749 HOPKINS, Stephen. The life history of an exemplary Provisional republican: Gerry Adams and the politics of 
biography. Irish Political Studies, 2018. 33. 1-19. 10.1080/07907184.2018.1454666. 



288 
 

Adamsovým nejviditelnějším úspěchem bylo ale bezpochyby zprostředkování podpisu tzv. 

velkopáteční dohody v roce 2000. Jejím stvrzením zástupci labouristické vlády Tonyho Blaira 

a severoirské IRA ukončili desítky let trvající politické násilí na území 14 hrabství. Tohoto 

bezprecedentního výsledku by bezpochyby nebylo dosaženo, pokud by nebylo Gerryho 

Adamse a jeho kontaktů v IRA. Vysloužil si kvůli tomu ale i kritiku, jelikož se mnoho let 

spekulovalo, že on sám zasedá ve válečné radě organizace, a tudíž se podílí na formování i 

schvalování všech jejích aktivit, včetně teroristických operací. Velkopáteční dohoda dala 

vzniknout specifickému systému vládnutí na území Severního Irska a jejím vstupem 

v účinnost SF ukončil politiku abstencionismu i ve vztahu k severoirskému parlamentu ve 

Stormontu. Nový politický systém se zakládal na sdílení moci mezi volebně nejsilnějšími 

zástupci dvou znepřátelených táborů v Severním Irsku – převážně katolicky orientovaných 

republikánů, volajících po jednotném Irsku, a protestantských unionistů, propagujících 

setrvání regionu ve strukturách Spojeného království. Tyto tábory zprvu reprezentovaly více 

umírněné politické strany, konkrétně Sociálnědemokratická a labouristická strana (SDLP) a 

Ulsterská unionistická strana (UUP), jež ale byly postupem let z této pozice vytlačeny 

radikálnější republikánskou SF a pravicově populistickou Demokratickou unionistickou 

stranou (DUP). Politika abstencionismu tak u SF přetrvala už pouze k jednomu legislativnímu 

sboru, a to dolní komoře britského parlamentu. 750 751 752 

Ve vztahu k Evropské unii se od počátku SF profilovala jako zástupce tvrdého 

euroskepticismu. V rámci kampaně před přístupovým referendem byla strana velice hlasitým 

kritikem nadnárodní evropské organizace, přičemž upozorňovala především na její 

federalizovanou strukturu a nebezpečí v oblasti přenosu suverénních pravomocí na uměle 

vytvořené těleso. Tato opozice však po začlenění Velké Británie i Irska do unie postupně 

slábla, což vedlo k zaujetí pozic spíše měkkého euroskepticismu. SF nadále nepožaduje 

odchod Irska ani Velké Británie z Evropské unie, jelikož si je plně vědoma ekonomických 

dopadů, které by takové rozhodnutí mělo. V době před brexitem i během pobrexitových 

vyjednávání tak SF zastávala stanovisko, že Británie rozhodně z unie vystupovat nemá, a 
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pokud se tak rozhodne, měla by tak učinit bez Severního Irska. SF zde tak znovu obnovila svůj 

klasický důraz na myšlenku jednotného Irska. Vedení SF vidí jako jediné řešení právě to, že se 

Británie vzdá Severního Irska, které tak bude moci konečně být sjednoceno se zbytkem 

irského ostrova. Výhrady SF vůči EU nadále přetrvávají, kritizuje zejména prohlubující se 

federalizační snahy, ale i neoliberální politiku vládnoucího triumvirátu lidovců, sociálních 

demokratů a liberálů. Svou kritiku zakládá především na požadavku Evropy regionů. 753 

Normalizace stranických struktur a úspěšné etablování SF v irském stranickém systému bylo 

dle slov Gerryho Adamse dokončeno v roce 2017. V témže roce taktéž oznámil, že znovu 

nebude kandidovat na prezidentský post. V roce 2018 jej v čele strany nahradila Mary Lou 

McDonaldová, která se stala tváří nového politického projektu SF bez pohnuté a 

kontroverzní historie, která sužovala osobu jejího předchůdce. Strana tak vstoupila do etapy, 

kdy se mohla plně soustředit na maximalizaci volebních zisků. Když premiér Leo Varadkar 

z FG vyhlásil v roce 2019 předčasné volby, vstupovala do nich SF s platformou kladoucí důraz 

na svá nová oblíbená témata. Šlo především o dostupnost bydlení, reformu systému péče o 

děti a školství, a aktivní prorodinnou politiku. Krizi bydlení SF navrhovala řešit zakotvením 

práva na bydlení jako ústavního práva každého občana Irska, z konkrétních kroků pak SF chce 

prosazovat snížení nájemného, seškrtání čekacích listin, zrušení místní daně z nemovitosti, 

zvýšení ochrany nájemníků, striktnější pravidla pro vedení účetnictví majitelů nemovitostí a 

celkově zvýšit dostupnost bydlení, včetně jeho sociální varianty. Tato opatření měla být 

základním krokem v boji proti dlouhodobému bezdomovectví. Podle McDonaldové má Irsko 

pečovat o své občany a umožnit jim bezproblémové vedení rodinného života – k tomu jim 

má dopomoct i zakotvení životního minima, snížení úroků z částek odváděných na různé 

formy pojištění, i rozsáhlá reforma systému péče o děti, zahrnující zřízení zvláštního 

ministerstva pro rodinu, zákaz školských poplatků a vytvoření systémů dětských slev na 

dopravu i stravování. V dalších částech manifestu se SF věnuje i problematice kriminality a 

bezpečnosti, a nezapomíná ani na vymezení se vůči politické korupci, která sužuje irskou 

politiku reprezentovanou zaměnitelnými stranami FG a FF. Tradičním tématem pak zůstává 

boj za sjednocení Irska, v tomto dokumentu reprezentovaný slibem dodržovat sdílení moci 

v Severním Irsku, ale také závazek představit ekonomický model jednotné republiky, zřídit 
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celoirské občanské fórum, které má formulovat své stanovisko k unifikačnímu projektu, a 

iniciovat vznik speciální parlamentní komise, která bude mít za cíl vypracovat návrh 

unifikační dohody jako podklad pro další debatu s Velkou Británií. Všechny tyto kroky 

povedou k jedné události – uspořádání všelidového referenda o připojení Severního Irska 

k irské republice, čímž bude vyléčena historická křivda a konečně vznikne irský stát, který si 

přáli zakladatelé SF už v roce 1905. Z toho je patrné, že tento požadavek zde sehrává roli 

určité ideologické konstanty, od které SF odvozuje svou legitimitu a tradici. Ostatní témata 

jsou sice komunikována aktivněji, a v kontextu působí realističtěji a realizovatelněji, 

představitelé SF v čele s McDonaldovou je však stále umně vykládají v souladu s tímto 

zastřešujícím cílem. 754 755 756 

Tato nová volební strategie voliče oslovila a obstála ve srovnání s kampaní, kterou vedla FG a 

premiér Varadkar. Ten se totiž zaměřil především na aktuální téma brexitu a jeho možné 

dopady, v jejímž rámci se prezentoval jako schopný diplomat a státník, který uchránil svou 

zemi před hrozivými ekonomickými důsledky. Ve volbách, která se konaly v únoru 2020, tedy 

téměř hned po brexitu, se však ukázalo, že Irové vnímají jako daleko palčivější domácí 

problémy, konkrétně právě krizi bydlení a dětské péče, kterou prozíravě navrhovala řešit 

zrovna SF. Tyto volby se tak staly pro irský politický systém přelomovými, jelikož SF v nich 

získala absolutně nejvyšší počet hlasů voličů, což se ve volebním systému jednoho 

přenosného hlasu projevilo ziskem 37 poslaneckých mandátů. Stejný počet křesel získala 

druhá nejsilnější FF. Varadkarova FG skončila třetí s 35 poslanci. Jedná se o přelomové 

vítězství demokraticko-socialistického populismu, které ovšem pravděpodobně nepovede ke 

vzniku vlády v čele s SF. Bez účasti FF či FG nemá strana reálnou šanci pouze za pomoci 

levicových spojenců utvořit životaschopnou koalici. Obě středopravicové strany však již před 

volbami avizovaly, že do koalice s SF rozhodně nepůjdou. Po volbách byla razance tohoto 

prohlášení ze strany FF poněkud zmírněna, přesto vládu nakonec opět sestavil Leo Varadkar, 

který vstoupil do velké koalice se svými konkurenty z FF a irskými zelenými. Pro SF se ale 

bezpochyby jedná o zásadní úspěch – strana, která stála u zrodu irské republiky i jejího 
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stranického systému, se opět dostala na výsluní, jež jí zajistí dostatečnou viditelnost 

k propagaci svých politických cílů, mezi nimiž stále čestné přední místo zaujímá požadavek 

sjednoceného Irska. 757 758 

11 Nezařazení (NI) 

Nezařazení (NI) poslanci v Evropském parlamentu nevytvářejí oficiální poslaneckou skupinu 

per se. Představují toliko zbytkovou kategorii politických stran zvolených v národních 

volbách, jejíž ideologie není slučitelná ani s jednou z etablovaných politických skupin. Tyto 

politické subjekty se buď samy o sobě rozhodly nespojovat síly s žádnou z oficiálních frakcí, 

nebo se o členství sice ucházely, ale byly odmítnuty vedením frakcí s výhradou nesoudržnosti 

vzájemné politické orientace.  

Z tohoto důvodů bychom mezi NI teoreticky našli zástupce celého politického spektra od 

krajní levice až po krajní pravici, pravdou ale je, že nejpočetnější skupinu mezi nimi vždy 

představovaly poslanci zvolení za politické strany, které bývají spojovány s krajně pravicovou 

orientací, která hraničí s radikalismem, extremismem, rasismem, xenofobií, tvrdým 

euroskepticismem a neonacismem. V minulosti mezi NI patřily pravicové nacionalistické 

strany, které jsou ale dnes sdruženy pod hlavičkou parlamentní frakce ID. Současná podoba 

jednacího řádu Evropského parlamentu navíc nadále neumožňuje vytváření technických 

poslaneckých skupin. Ty se čas od času objevovaly jako oblíbený nástroj nezařazených 

poslanců s cílem získat privilegia v oblasti financování a výhod při legislativních procedurách. 

Tyto skupiny však nespojovala jednotná ideologie, jednalo se v podstatě jen o vzájemné 

dohody mezi heterogenními stranami na základě určité politické strategie. Technické skupiny 

byly později zakázány, což se projevilo přijetím požadavku ideologické soudržnosti frakce, 

která jejich vytváření nyní znemožňuje. 759 

Druhou početnou skupinou mezi NI jsou poslanci bývalé euroskeptické frakce EFDD, která po 

ustavení devátého Evropského parlamentu neměla dostatek členů z požadovaného počtu 
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členských zemí. Poslanci EFDD se buď rozutekli do jiných frakcí, převážně ID či ECR, či 

v současnoti existují v parlamentu bez politického domova. Určitým unikátem je pak řecká 

KKE, která patří mezi NI na základě vlastního rozhodnutí opustit krajně levicovou frakci 

GUE/NGL, u jejíhož zrodu stála. Co se týče extrémních pravicových stran mezi NI, jsou u nich 

v současnosti patrné dvě protichůdné tendence. Některé z těchto stran staví na radikalismu 

a extremismu svou politickou identitu, jiné se naopak se střídavým úspěchy snaží této 

nálepky zbavit a stát se díky tomu součástí některé z oficiálních poslaneckých skupin. 760 

11.1 Řecko: novodobí Robinové Hoodové s plným trestním rejstříkem 

Do první skupiny bychom bezpochyby zařadili řeckou extremistickou a neonacistickou 

formaci Lidový svaz – Zlatý úsvit (XA), která nabyla na popularitě zejména mezi mladými 

Řeky po propuknutí ekonomické a migrační krize, ale v současnosti podporu ztrácí, jak 

ukazují výsledky posledních voleb do Evropského a Helénského parlamentu. V současnosti 

strana nemá zastoupení v národním legislativním tělesu, a na evropské úrovni ji reprezentuje 

pouze jeden nezařazený europoslanec.  

Jako politický subjekt existuje XA v řecké politice už od roku 1980, kdy jej založila skupina 

pohybující se okolo neonacistického časopisu Zlatý úsvit, jejímž čelním představitelem byl 

současný a dosud jediný přeseda XA Nikolaos Michaloliakos. XA byl již při svém založení 

závislý na ideji řeckého paleogenetického ultranacionalismu, v jehož duchu byly koncipovány 

i hlavní programové body strany. Strana programově pracuje s pocity národního ponížení a 

ostudy, která řeckou národní identitu ovlivňuje již od války s Osmanskou říší po první světové 

válce. Územní ztráty ve prospěch Turecka klade XA do kontrastu s mýtickým ideálem 

antického Řecka a jeho expanzivní vojenské politiky, která kdysi pomohla této říši 

k dominanci nejen v balkánském regionu. XA chce stát u zrodu panhelenistického hnutí, 

které vrátí Řecku zašlou slávu a opět je pozvedne do role vrchního geopolitického hráče. 

Součástí této strategie má být rozpoutání války s Tureckem, násilná deportace všech 

etnických i náboženských menšin mimo hranice státu, a ovládnutí území sousedních zemí, 
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jako je Albánie, Severní Makedonie nebo Bulharsko, a jejich opětovné začlenění pod řeckou 

říši. 761 762 763 764 

Tento plán násilné helenizace ukazuje, že centrálním nástrojem k prosazování politických cílů 

strany, která odmítá demokracii a usiluje o nastolení meritokracie, má být řecká armáda. 

Představitelé strany se netají obdivem k období diktatury vojenské junty generála Metaxase, 

které považují za jediné období moderních řeckých dějin, kdy se země přiblížila 

proklamovanému antickému ideálu. Inspirací je lídrům XA i nacistické Německo a Adolf 

Hitler, což se projevuje v symbolice strany, která se často upíná k nacistickým heslům, 

sloganům či pozdravům. Podle předsedy Michaloliakose spěje demokratický režim pouze 

k svému svržení, kdy bude nahrazen vládou silné a dominantní skupiny, která bude 

propagovat ideály nadřazené řecké rasy, provede rozsáhlou znárodňovací vlnu, a vytvoří tak 

stát, ve kterém jsou si všichni v ekonomické rovině bezpodmínečně rovni.  Po celou dobu 

svojí existence se členové strany sdružovali v paramilitárních buňkách či polovojenských 

oddílech, které neváhali využít jako nástroj politického boje ideologicky, rasově a 

antisemitsky orientované násilí. 765 766 

Situace vyvolaná ekonomickou a migrační krizí však XA poskytla prostor orientovat se na tuto 

problematiku a maximalizovat volební zisky, což jí pomohlo stát se třetí nejsilnější politickou 

stranou v řeckém parlamentu. V krizí zmítaných městech se buňky XA dokonce staly 

specifickými Robiny Hoody, kdy se stylizovaly do role ochránců obyčejných Řeků, které musí 

bránit před démonizovanými migranty. To se často projevovalo násilnými útoky proti 

přistěhovalcům. Mainstreamové politické strany PASOK a ND navíc do jisté chvíle existenci a 

aktivity XA přehlížely, což je do určité míry legitimizovalo v očích řecké veřejnosti, čemuž 
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nepomáhala ani častá tajná tolerance ze strany řeckých policejních složek. Podporovatele si 

XA získal především mezi mladou generací, která se počala více identifikovat s myšlenkami 

kulturního a biologického rasismu.  767 768 

Tato etapa ignorance byla přetržena vraždou řeckého levicově smýšlejícího rappera Pavlose 

Fyssase stoupencem této politické strany. V tomto momentě se již tradiční politické strany 

nemohly neangažovat, jelikož se jednalo o první případ, kdy se XA uchýlil k vražednému 

útoku proti řeckému občanovi, a ne proti cizímu přistěhovalci. Fyssasova vražda spustila vlnu 

vzájemných konfrontací mezi přívrženci XA, a naopak představiteli krajně levicových 

extremistických uskupení, která přerostla až v sérii vzájemných přestřelek v ulicích či 

bombových útoků na členy obou skupin. Řecká policie v souvislosti s vraždou zadržela více 

než deset vedoucích představitelů XA, mezi nimi i poslance Helénského parlamentu v čele 

s předsedou Michaloliakosem. V návaznosti proti nim byl spuštěn soudní proces, ve kterém 

jsou obžalování z organizování zločineckého spiknutí, ve kterém XA figuruje jako 

organizovaná zločinecká skupina. 769 770 

Historie politicky motivovaných vražd a násilí se jistě podepsala na pozvolném úbytku voličů 

strany, kteří se navíc začali znovu obracet k očištěné pravicově konzervativní ND. Fakt, že XA 

nadále nedisponuje jediným poslaneckým mandátem, přispěl k rychlé dekonsolidaci 

stranické organizační struktury, která se podle dostupných informací začíná rozpadat. 

Analytici navíc odhadují, že nebude trvat dlouho, než XA jako politický subjekt zanikne úplně. 

771 
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11.2 Maďarsko: ultranacionální alternativa vládní moci 

Hnutí za lepší Maďarsko – Jobbik reprezentuje druhou skupinu ultranacionalistických stran, 

která se naopak v posledních letech snaží o umírnění své rétoriky a etablování se jako 

tradiční pravicově konzervativní politické strany, což by jí pomohlo stát se aktivním hráčem 

v národní politice i k začlenění do některé z oficiálních frakcí v Evropském parlamentu. Jobbik 

již v minulosti žádal o členství v EPP, jehož vedení ale žádost této maďarské strany zamítl.  

Straně se přitom v Maďarsku povedl úspěch srovnatelný s XA v Řecku – stát se nejsilnější 

opoziční skupinou k etablovanému stranickému systému. V případě XA to znamenalo pozici 

třetí nejsilnější strany, v prostředí Maďarska, kde konzervativní strana Fidész premiéra 

Viktora Orbána opakovaně dosahuje více než padesátiprocentních výsledků ve volbách, a tak 

nemá žádného reálného politického konkurenta z levicové části politického spektra, to 

znamenalo, že se Jobbik stal druhou nejsilnější stranou v maďarském parlamentu. Politické 

prostředí v zemi se tak stalo silně pravicovým, kdy vládní pravicově populistická garnitura 

stojí proti opozici reprezentované v první řadě extremistickým pravicovým uskupením. 

Jobbik vznikl v roce 2003 jako protestní akce převážně univerzitních studentů, kteří sdíleli 

hodnoty maďarského patriotismu a sociálního konzervatismu. Společný jim byl i kladený 

důraz na křesťanské hodnoty, ve kterých spatřují integrální součást maďarské národní 

identity. 772 

Hlavním motivem k založení Jobbiku se stala rozsáhlá korupční kauza symbolizovaná tehdy 

vládnoucí socialistickou MSZP a premiérem Ferencem Gyurcsánym po úniku audionahrávek, 

na kterých Gyurcsány označuje socialistické předvolební sliby za lež s ohledem na 

neuspokojivou ekonomickou situaci v zemi. Představitelé Jobbiku se aktivně podíleli na 

protivládních demonstracích, ve kterých se stávali častými účastníky násilných střetů s policií. 

Protestní ráz a antiestablishmentový charakter strany byly jedním z klíčových aspektů 

identity Jobbiku v jeho počáteční fázi, neméně důležitý však pro Jobbik byl odpor ke 

globalizaci a centrální místo v jeho programatice zaujímala opatření, jak řešit tzv. cikánskou 
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otázku, tedy problém zvětšující se romské menšiny jdoucí proti poklesu porodnosti 

maďarského obyvatelstva. 773 774 775 

Odpor k Romům je důvodem, proč byla strana v této době často označována jako rasistická, 

xenofobní či neonacistická, což je spojeno zejména s vytvořením polovojenských oddílů 

Maďarské gardy, které byly oficiálně napojeny na organizační strukturu Jobbiku a pořádaly 

pochody do romských osad, na příslušnících menšiny páchaly násilí a podporovaly atmosféru 

nenávisti proti Romům. Tomu nepomáhaly ani časté excesy představitelů strany, kteří se 

například do Evropského parlamentu dostavili v uniformách Maďarské gardy a národních 

maďarských krojích, často v médiích prezentovali své rasistické a antisemitské názory, a 

glorifikovaly éru meziválečného režimu admirála Miklóse Horthyho, který bývá považován za 

kolaborující s nacistickým Německem. Nacionalistický charakter se projevoval v požadavcích 

nápravy historických křivd, jakými jsou například Trianonská mírová smlouva nebo Benešovy 

dekrety. Problematika maďarsko-romského soužití je z pohledu Jobbiku řešena 

neuspokojivě, cikáni se totiž odmítli přizpůsobit společenským změnám, které provázely pád 

komunistického režimu. V programatice Jobbiku jsou vykreslováni jako symbol zahalečství a 

lenosti, příživnictví na sociálním systému, a strana obviňuje vládní struktury z toho, že 

nechaly tento problém přerůst téměř do stavu občanské války. Jedinou nápravou může být 

navrácení cikánů do práce, což omezí i vysokou kriminalitu, kterou Jobbik spojuje téměř 

exkluzivně s touto etnickou menšinou. Podle Jobbiku je cikánská kriminalita ze všech těchto 

problémů zdaleka nejzávažnější. 776 777 

Globalizace přivedla do Maďarska mezinárodní ekonomické elity, banky a investory, které se 

přiživují na zdejší levné pracovní síle, tím rozkrádají maďarské národní bohatství. Jejich 

působení v zemi přerostlo ve vytvoření rozsáhlé korupční a klientelistické sítě, která propojila 

vrcholná patra politiky s finančními trhy, které prosazují pouze a jen své vlastní cíle. V této 

 
773 HYNČICA, Pavel, MAŠKARINEC, Pavel a NOVOTNÝ, Lukáš. Euroskepticismus ve střední Evropě. Praha: 
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775 MURER, Jeffrey S. . 'The rise of Jobbik, populism, and the symbolic politics of illiberalism in contemporary 
Hungary ', Polish Quarterly of International Affairs, vol. 2, pp. 79-102. 2015. 
776 DANICS, Štefan, TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus. 
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atmosféře je jediným poraženým maďarský lid. V této oblasti představitelé Jobbiku často 

zmiňují Izrael jako hlavního proponenta ekonomického vykořisťování maďarského státu. 

Jedinou obranou může být opětovné znárodnění řady ekonomických sektorů, což navrátí 

strategické investování opět pod kontrolu vlády. V důsledku toho je přítomnost 

nadnárodních korporací v Maďarsku vysoce nežádoucí. 778 

V zahraniční politice by se nově Maďarsko mělo orientovat na východní země v čele 

s Ruskem, což svědčí o tvrdém euroskepticismu Jobbiku, který Evropskou unii vnímá jako 

rigidní symbol byrokracie a chce rozproudit debatu, která by vedla k uspořádání referenda o 

dalším setrvávání ve svazku unijních států. Maďarská ekonomika by měla být více 

protekcionistická a stát by měl aktivně finančně podporovat lokální zemědělce, řemeslníky a 

drobné živnostníky.  

V této době by sice bylo problematické označit Jobbik vyloženě za neonacistický, bezpochyby 

se ale jednalo o subjekt krajní pravice, který se zasloužil o radikalizaci postojů maďarské 

společnosti v jím propagovaných oblastech. Pravicová politická scéna v Maďarsku se ovšem 

zradikalizovala po převzetí moci konzervativním Fideszem, který v určitých bodech 

programatiku Jobbiku vykradl a přijal ji za svou, čímž jí dal privilegium plnohodnotného 

tématu maďarské politické debaty. Tím se do jisté míry staly méně radikálními. 779 780 

Posun Jobbiku do pozice, ve které se v současnosti označuje za moderní konzervativní 

stranu, byl umožněn právě oddémonizováním některých témat Fideszem, ale také 

přehodnocením některých politik novým vedením symbolizovaným mladým učitelem 

Gáborem Vonou, a soudním rozpuštěním Maďarské gardy, která sice v podobě neoficiálních 

skupin přetrvala, nicméně Vona jejich existenci tvrdě odsoudil a Jobbik od nich odstřihl. 

Gábor Vona označil přerod Jobbiku za posun od politické adolescence k politické dospělosti. 

V průběhu tohoto procesu se Vona opakovaně snažil vylepšit vztahy strany ve směru 

k židovskému státu Izrael, po brexitu navíc strana přestala odmítat členství Maďarska 

v Evropské unii a eurozóně. Budoucnost v EU je nyní propagována jako existenční nutnost, 
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ovšem s výhradami k evropskému federalismu a nedostatku sociální spravedlnosti. Předseda 

Jobbiku se těmito kroky pokusil přiblížit stranu umírněným pravicovým voličům, s cílem 

odlákat především voliče vládního Fideszu. Tím se ovšem dostal do sporu s krajně 

pravicovým křídlem, které ve straně nadále utvářelo velkou část členské základny. 781 782 

Ve výsledku se tyto skupiny od Jobbiku odtrhly a založily vlastní strany, z nichž v současnosti 

nejúspěšnější je krajně pravicový subjekt Naše vlast (MH), která odčerpává část elektorátu 

své původní strany. V posledních maďarských volbách se sice Jobbik do parlamentu vrátil 

jako druhá nejpočetnější frakce, což pramálo změnilo na tom, že se Viktoru Orbánovi opět 

podařilo získat ústavní většinu. To odsoudilo nejsilnější opoziční stranu, ale i všechny ostatní, 

k roli sice hlasité, ale naprosto neefektivní opozice. Gábor Vona navíc s tímto volebním 

výsledkem spojil svou kariéru předsedy Jobbiku a po volbách na funkci rezignoval. 783 

Výše zmíněné štěpení členské základny nadále symbolizuje trend úbytku voličů Jobbiku, 

který se projevuje v nedávných předvolebních průzkumech, kde jej v pozici hlavního 

konkurenta Fideszu postupně nahradil nový politický subjekt Ference Gyurcsányho 

Demokratická koalice (DK). O revitalizaci maďarské levice je ale stále brzo mluvit, protože ani 

zdaleka neohrožuje hegemonní postavení Viktora Orbána. Jediným řešením se jeví utvoření 

široké koalice všech mimovládních parlamentních stran. Tyto snahy ale stále naráží na 

mediální obraz a kontroverzní historii Jobbiku, která stále znemožňuje téměř jakoukoliv 

spolupráci se socialisty, liberály či zelenými na parlamentní úrovni. Přesto se objevují první 

vlaštovky na lokální a regionální dimenzi, či společné účasti parlamentních stran i Jobbiku 

během protivládních demonstrací vyvolanými odborovými organizacemi ve světle novelizace 

maďarského zákoníku práce. 784 
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11.3 Polsko: politický veterán s kontroverzními názory 

Není výjimkou, že mezi poslanci NI zasedají i bývalí lídři populistických formací, které usilují o 

přijatelnější obraz směrem k veřejnosti, a tito političtí solitéři jsou jim v této snaze spíše na 

obtíž, vzhledem k jejich historii kontroverzních výroků a názorových pozic. Ve volebním 

období osmého Evropského parlamentu toto platilo o dvou bývalých předsedech členských 

stran tehdejší nacionalistické frakce EFN. Jedním z nich byl bývalý předseda francouzské FN 

Jean-Marie Le Pen, druhým polský politický matador Janusz Korwin-Mikke. Ten je 

v současnosti předsedou Koalice obnovy republiky – Volnost a naděje (KORWiN), za svoji 

politickou kariéru byl ale již dříve předsedou dalších tří politických stran.  

Nejvýraznějších úspěchů byl přitom schopen dosáhnout s pravicově populistickým 

Kongresem nové pravice (KNP), za nějž byl i v minulém volebním období zvolen do 

Evropského parlamentu. Všem Korwin-Mikkeho politickým stranám je ale společná jedna věc 

– jejich silné provázání s osobou lídra, který působí v polské politice již řadu let, a zviditelnil 

se při opakované kandidatuře na polského prezidenta. Korwin-Mikkeho strany lze pak 

považovat za jeho osobní projekty, které se vyznačují silnou personalizací. To do jisté míry 

potvrzuje i případ KNP, které se po vyloučení předsedy propadly preference, přičemž její 

elektorát i program v podstatě převzala nová Korwin-Mikkeho strana KORWiN. 785 786 

Korwin-Mikkeho politická orientace sestává z kombinace pravicového sociálního 

konzervatismu, kdy například uznává primát tradiční rodiny jako jediné formy rodinného 

soužití, a extrémního ekonomického libertarianismu. Prosazuje pojetí minimalistického státu, 

který by v podstatě neměl zasahovat do široce pojaté osobní svobody, která je hlavní 

hodnotou každé společnosti. V souladu s těmito ideály, označovanými jako ideologický 

minarchismus, vidí roli státu pouze v oblasti trestního práva a politiky, která by naopak měla 

být co nejtvrdší. 787 788 
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Pro každý politický subjekt ale představuje problém Korwin-Mikkeho kontroverznost, kterou 

velkou část potenciálních voličů odpuzuje. Ze všech jeho excesů můžeme zmínit například 

hajlování na půdě Evropského parlamentu, tvrzení, že Hitler neměl tušení o probíhajícím 

holocaustu, kritiku paralympijských her se zdůvodněním, že by se tělesně postižení vůbec 

neměli objevovat na televizních obrazovkách, snahu prosadit trest bičování mladistvých, 

konspirační teorii o výcviku tajných agentů CIA na polském území s cílem narušit průběh 

euromajdanu, či tvrzení, že ženy by neměly mít volební právo, protože nedisponují stejnou 

inteligencí jako muži, o politiku se ve skutečnosti nezajímají, a že jejich přednosti tkví naopak 

v lepší paměťové kapacitě a větší trpělivosti. Křesťanské hodnoty jsou podle Korwin-Mikkeho 

samozřejmou součástí polské národní identity, katolická církev by ale rozhodně neměla mít 

reálný vliv na státní politiku. V tomto směru prosazuje důslednou odluku státu a církve. 

KORWiN i KNP podporují setrvání Polska v NATO, rezolutně ale odmítají členství v Evropské 

unii. Korwin-Mikkeho pozice jsou ty tvrdého euroskepticismu, staví se proti samotné 

myšlence evropské integrace, kterou považuje v souladu se svými libertarianistickými názory 

za socialistický projekt, který se zvrhl v momentě, kdy se rozhodl být něčím více než pouhým 

koordinátorem evropského volného trhu. Polská vláda navíc s evropskými elitami konspiruje 

proti polskému lidu a společně prosazují politiku, která Polsku ve výsledku jenom uškodí. 789 

790 791 

Poslanci KNP v čele s tehdejším předsedou strany se poté, co uspěli ve volbách do 

Evropského parlamentu, zavázali dohlížet na členy dalších polských stran, aby na evropské 

úrovni nepoškozovali zájmy polského lidu. Důvodem, proč se KNP rozhodla svého předsedu 

odstranit, bylo začlenění se do evropské frakce ID, která se s jeho osobou odmítala nechat 

spojovat. Úspěch KNP v tomto volebním klání v roce 2014 však znamenal dosud 
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nejvýznamnější úspěch Korwin-Mikkeho politické kariéry, kdy jeho strana získala více než 7 

procent hlasů. 792 

KORWiN je momentálně jednou z hlavních složek koalice Konfederace (KON), volební aliance 

okrajových pravicových a krajně pravicových polských stran, společně s partnery 

z nacionalistického Národního hnutí (RN), které bývá označováno jako neofašistické. Politika 

volebních koalic se v dnešním Polsku ukazuje jako jediná možnost boje proti sílící pozici 

vládní PiS a jejímu předsedovi Jaroslavu Kaczynskému. Samotný Korwin-Mikke je ale 

překážkou v možném partnerství s jinými tradičními i populistickými politickými stranami, 

přičemž ani sám Korwin-Mikke o takové partnerství nestojí. Spolupráce s RN je navíc další 

politickou zátěží, protože tato strana je vnímána jako proponent politického extremismu. 793 

794 

Jak ale ukázaly evropské volby v roce 2019, potenciál oslovit určitou skupinu voličů tato 

platforma má. S výsledkem něco málo přes 4,5 procenta strana nezískala mandáty pouze 

těsně. To by mohlo být předzvěstí scénáře pro volby do Sejmu na podzim stejného roku, kdy 

by se KORWiN a RN mohly stát hlasy krajně pravicového populismu na úrovní celopolské 

politiky.  795 

11.4 Historické formování euroskeptických frakcí v Evropském 

parlamentu 

Početně výraznější část mezi NI zaujímají delegace významných členských stran bývalé 

euroskeptické frakce Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD). Euroskeptici se poprvé 

začali v Evropském parlamentu organizovat od roku 1994, kdy se sdružili pod hlavičkou 
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skupiny Evropa národů (EN). Ta sestávala z malých národních stran, které měly 

euroskepticismus buď jako své jediné téma, nebo dotvářel jejich specificky laděný profil, jako 

tomu bylo u nizozemských evangelických stran, které odmítaly Evropskou unii jako katolický 

politický projekt. V podobných obměnách fungovaly euroskeptické frakce v parlamentu až 

do roku 1999, kdy se mezi poslance tehdejší Evropy demokracií a diverzit (EDD) zařadili 

poslanci tvrdě euroskeptických pravicových politických stran z britské Strany za nezávislost 

Spojeného království (UKIP) a Ligy polských rodin (LPR). 796 

Zejména propojení s UKIP předznamenalo další směřování euroskeptických frakcí, protože 

právě z této strany se stane jejich vůdčí síla. To souvisí s abnormalitou britského volebního 

systému, jehož většinový charakter vedl k situaci, kdy UKIP nebyl naprosto schopen získávat 

zastoupení v britském parlamentu z důvodu rovnoměrně rozložené podpory po většině 

území Velké Británie, zatímco v poměrném systému evropských voleb dokázal maximalizovat 

voličskou přízeň, i kvůli kladenému důrazu na euroskeptickou agendu, a dosahovat 

překvapivých volebních vítězství. 797 

Vliv UKIP se poprvé stal patrným po evropských volbách v roce 2004, kdy se zformovala 

frakce Nezávislost/Demokracie (IND/DEM) a jedním z jejích dvou předsedů se stal předseda 

UKIP Nigel Farage. Sdílené předsednictví mělo symbolizovat, že IND/DEM není tak úplně 

ideologicky ukotveným subjektem, a to především ne v názorech na Evropskou unii, jejíž 

kritika zůstávala i nadále stále jediným nosným tématem této skupiny poslanců. Viditelní byli 

obzvláště během kampaní proti návrhu evropské ústavy a přijetí Lisabonské smlouvy. 798 

V rámci IND/DEM fungovaly dvě skupiny, a každá z nich propagovala směrem k Evropské unii 

jeden přístup. První z nich tvořili reformisté, kteří vyjadřovali určitou podporu unijnímu 

projektu, ale požadovali jeho zásadní reformu ve světle ideálů transparentnosti a kontrolních 

mechanismů přebujelé byrokracie. V takovém případě by si dokázali představit, že by unie 

mohla fungovat. Druhá skupina, jejíž hlavní tváří byl právě Nigel Farage, sestávala ze 

secesionistů, tedy zastánců tvrdého euroskepticismu namířeného proti myšlence sjednocené 
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Evropy jako takové. Farage a jeho stoupenci považují jakékoliv snahy o integraci za špatné, 

v reformismu nevidí řešení, projekt podle nich zachránit nelze. Jedinou možností je odchod 

členských zemí z unie a její dekonstrukce. 799 

Rozdvojenost členské základny se projevovala i v jejím fungování v parlamentu, z názorového 

hlediska se jednalo o nejméně koherentní evropskou frakci, jejíž poslanci navíc vynikali 

řadově nižší aktivitou při hlasování než v ostatních parlamentních skupinách. Personální 

základna skupiny byla však velmi propustná, typicky z IND/DEM odcházeli její poslanci do 

jiných frakcí, například nacionalistické UEN. Největší mediální rozruch pak vzbudilo vyloučení 

italské LN a polské LPR, kterých se IND/DEM zbavila kvůli jejich krajně pravicovému 

nacionalistickému profilu, který se rozcházel s úzkým zaměřením se frakce na kritiku 

Evropské unie, ale postrádal národovecký nádech. Ve volbách roku 2009 se některé členské 

strany IND/DEM do parlamentu nedostaly, a osud euroskeptické skupiny byl nejasný. 800 

Pod vedením UKIP se však podařilo spojit některé složky IND/DEM se zbytky nacionalistické 

UEN, která se po volbách ocitla ve stejné existenční krizi. Tak vznikla Evropa svobody a 

demokracie (EFD), která si, vzhledem k začlenění nacionalistických stran jako byla italská LN, 

slovenská SNS nebo řecký LAOS, osvojila i nová témata typu protiimigrační politiky, a jako 

taková se ideologicky profilovala jako subjekt politické pravice až krajní pravice. To vyústilo 

v odchod reformního křídla, jehož členové se povětšinou stali součástí nově vzniklé 

konzervativní frakce ECR. Vedení EFD se však vymezovalo proti projevenému zájmu jiných 

nacionalistických stran, zejména rakouské FPÖ, které považovalo v jejich rétorice za příliš 

radikální, a nechtělo s nimi být politicky spojováno. 801 802 

Na EFD poté v osmém parlamentu navázala EFDD s mírně obměněným složením. Vedle UKIP 

se vedoucí silou stalo italské populistické Hnutí pěti hvězd (M5S), poté, co jej odmítla zelená 

frakce G/EFA i liberálové z ALDE. Volební období mezi lety 2014 až 2019 bylo opět lemováno 
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častými přesuny poslanců z a do EFDD, a to ve vztahu k nacionalistické ENF, konzervativní 

ECR a v omezené míře i dalších frakcí. Nejvýznamnější delegace v EFDD, ta z britské UKIP, 

navíc během pěti let prošla naprostou destrukcí, kterou vyvolala situace v Británii i samotné 

straně po referendu o Brexitu, v návaznosti na nějž rezignoval na post stranického předsedy 

Nigel Farage, který se pak stal hlasitým kritikem politiky nových předsedů strany. To vedlo až 

k jeho odchodu ze strany, kdy jej následovala velká část europoslanců UKIP. Zbývající 

poslanci v čele s předsedou Gerardem Battenem se pak staly členy ENF. Samotný Farage pak 

před volbami v roce 2019 spustil svůj nový politický projekt Stranu pro brexit (BRX), která 

převzala jak politickou identitu původní UKIP i její voličskou základnu, a dokázala tak, že 

strana je existenčně závislá na osobě svého charismatického předsedy. 803 804 805 

Většina malých spojenců euroskeptické frakce se ale do parlamentu v roce 2019 nedostala, a 

EFDD přestala splňovat podmínku členů z minimálně třetiny členských zemí. To vyústilo 

v izolaci poslanců BRX a M5S, kdy první z nich ani o členství v jiné frakci, vzhledem k eskalující 

debatě o brexitu, neusilovali, zatímco italská parlamentní delegace vyjadřovala přání se 

z pozice NI vymanit, čehož se snažila docílit opětovným podáním příhlášky do frakce G/EFA. 

Ta stranu jako takovou ovšem znovu odmítla přijmout, přičemž se vyjádřila ve smyslu, že je 

ochotna udělit členství pouze europoslancům zvoleným za M5S, kteří ale ze strany již 

vystoupili. 806 

11.5 Velká Británie: brexit jako největší úspěch britského 

euroskepticismu 

Volební neúspěch v evropských volbách v roce 2019 znamenal konec dlouhodobé 

přítomnosti Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) v Evropském parlamentu. Stranu, 

která vznikla v roce 1993, můžeme do jisté míry považovat za tradiční v politickém prostředí 
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Velké Británie. Během své dosavadní existence se v předsednické funkci UKIP vystřídala řada 

politiků, pro formování stranické identity však byli podstatní především tři z nich – Alan Sked, 

Gerard Batten a především Nigel Farage, kterému se podařilo z UKIP vytvořit relevantního 

hráče v britské politice.  

Za předsednického působení Alana Skeda, původního zakladatele UKIP, se jednalo v podstatě 

o stranu jednoho tématu – tvrdý euroskepticismus a s ním spojený radikální požadavek 

vystoupení Velké Británie ze struktur Evropské unie. V britském politickém prostoru se ale 

v té době pohybovalo víc subjektů, které samy sebe definovaly tímto stylem. Předseda 

strany Sked navíc pocházel z akademického prostředí, působil jako profesor mezinárodní 

historie na London School of Economics, z toho důvodu neměl vybudovanou tak 

propracovanou síť politických kontaktů, aby získal dostatečné finanční prostředky ke 

zviditelnění strany. Na podobnou cílovou skupinu voličů se svojí rétorikou zaměřovala i 

Britská národní strana (BNP), krajně pravicový fašizující subjekt, který ve volání po 

vystoupení z EU objevil novou příležitost, jak hraním na nacionalistickou strunu oslovit 

nespokojené občany Británie. Zejména od této politické strany chtěl Sked UKIP odlišit co 

možná nejdůrazněji. Z těchto důvodů se ale UKIP nemohla dočkat průlomu ve volbách a její 

volební zisky zůstávaly nevýrazné v národních i evropských volbách. V rámci strany se počal 

utvářet mocenský blok, v čele s výraznými pravicově orientovanými osobnostmi, v jejichž 

čele stál Nigel Farage. 807 808 809 

Této skupině se podařilo Skeda ze strany vytlačit s tím, že pro UKIP je přítěží jeho 

akademické pozadí, což vede k neschopnosti artikulovat zájmy strany srozumitelně. Sked na 

to konto kritizoval Farage a jeho spojence, že otevírají stranu vlivu radikální a fašistické 

pravice, čímž kvitoval i v médiích propírané fotky Farage účastnícího se setkání s prominenty 

BNP. Jejich špehové podle Skeda infiltrovali struktury UKIP a připravili půdu pro násilné 
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převzetí strany. Strana však zůstala i za předsednictví politiků z Faragova okolí závislá na 

tématu euroskepticismu. 810 811 

To se změnilo až v momentě, kdy do předsednického křesla v roce 2006 usedl sám Nigel 

Farage. Ten pro UKIP zvolil novou strategii zaměření se především na místní a regionální 

volby, ve kterých chtěl oslovit specifickou demografickou skupinu bílých a modrých límečků, 

která činila hlavní kostru elektorátu UKIP. V té době strana našla další téma v podobě kritiky 

politického establishmentu, tedy tradičního stranického systému dvou velkých a jedné malé 

politické strany, na které UKIP útočil s argumentem jejich vzájemné zaměnitelnosti a 

sbližování jejich politiky. Tyto útoky byly často směřované především na konzervativního 

předsedu Davida Camerona. Krátké předsednictví lorda Malcolma Pearsona navíc znamenalo 

zlom, kdy se v UKIP počaly objevovat protiimigrační nálady spojené se systémem 

přistěhovaleckých kvót, odporem k islámu, kdy lord Pearson hlasitě požadoval zákaz nošení 

tradičních muslimských pokrývek hlavy na veřejnosti. 812 813  

Plnohodnotnou politickou stranou se UKIP ale mohl stát až po návratu Farage do funkce 

předsedy po volbách 2010, kdy strana začala pracovat na komplexní programové platformě 

určené pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 a posléze do Dolní sněmovny 

britského parlamentu o rok později. Ústředním pojítkem celého programového dokumentu 

byl důraz na britskou národní identitu a patriotismus, s tím spojený unionismus a nezbytný 

tvrdý euroskepticismus. UKIP se tak stala představitelem typicky populistické orientace. 

Britská národní identita je přitom v podání UKIP poměrně specificky vymezená, jelikož se 

jedná primárně o politickou stranu, která působí v Anglii, tedy pouze jedné složce celého 

Spojeného království. Britská národní identita pak ve Faragově rétorice splývá právě s tou 
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anglickou. To se projevuje v propagovaném unionismu, Farage se ostře vymezuje proti 

snahám o nezávislost Skotska, Severního Irska i Walesu. 814  815 816 

V ekonomické oblasti Farage prohlásil UKIP za přímého následníka myšlenek thatcherismu a 

důrazného pravicového libertarianismu, přičemž v sociální oblasti se strana postavila do více 

konzervativních pozic. Farage se stal výrazným kritikem sňatků homosexuálů nebo adopcí 

homosexuálními páry, propagoval otevření Národního zdravotnického systému zadarmo pro 

všechny občany Spojeného království. Od zavedených politických stran se UKIP silně vymezil 

v oblasti politiky ochrany životního prostředí, přičemž z programu je patrné, že strana odmítá 

teze o globálním oteplování a změně klimatu, což z ní činí jediný podobný subjekt v britské 

politice. Stejně tak tomu bylo i vzhledem k radikálnímu odmítnutí využívání obnovitelných 

zdrojů energie, kdy UKIP prosazuje návrat k masivní těžbě fosilních paliv a jaderné 

energetice. 817 818 

Jedním z nejpropracovanějších témat v programu ale byla migrace, kterou UKIP považuje za 

prvek ohrožení národní identity, toliko ale z hlediska občanského, nikoliv etnického. 

Problematika migrace je provázána s kritikou Evropské unie. Podle Farage je imigrační 

politika unie i vlád labouristů a konzervativců záměrně namířena proti Britům, absence 

vnitřních hranic mezi členskými zeměmi Evropské unie má za následek masivní příliv 

imigrantů ze zemí střední a východní Evropy, kteří do Británie přicházejí s vidinou dostupné 

práce a vysokých výdělků, což ale ve výsledku vede k deformaci domácí ekonomiky i 

sociálního systému. Migranti zneužívají štědře nastavený sociální systém i NHS. Politické 

strany navíc záměrně zamlčují skutečná čísla osob, které do Británie a z ní proudí. Jediným 

možným řešením je obnovení hraničních kontrol, nad kterou by plnou jurisdikci vykonávala 

Velká Británie. UKIP představuje i vlastní koncepci nového vízového systému, kterým by se 

zpřísnily podmínky pro vstup do země. Principiálně přitom neodmítá migraci kvalifikované 
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pracovní síly, která je naopak přínosná pro britskou ekonomiku, a je ji třeba podporovat. 819 

820 

Stranou zájmu programového dokumentu samozřejmě nezůstává ani plán UKIP pro brexit, 

jehož hlavním myšlenkovým zastáncem strana a Farage jsou. Ten se má buď odehrát 

okamžitým jednostranným vystoupením země z EU či na základě domluvy s jejími 

představiteli, ze které vzejde konkrétní časový rozvrh jednotlivých kroků vedoucích 

k finálnímu opuštění evropských struktur.  

Prvek ucelené programové vize, ale nebyl zdaleka jediným předpokladem volebního 

úspěchu. Nepominutelnou roli v něm sehrál samotný Nigel Farage, prototyp charismatického 

lídra a hypnotizujícího řečníka, který v podstatě splynul s celkovou image UKIP v jedno. Stal 

se přitom synonymem bojovníka za práva obyčejných Britů, jediným politikem, který je 

schopen pochopit jejich obavy, čehož dosahoval lidovou sebeprezentací, v jejímž rámci se 

nechával na veřejnosti vidět při popíjení piva nebo kouření cigaret. Tím vším vyvolával 

v občanech pocit, že je jedním z nich. 821 

Ožehavá témata dokázal uchopit a povýšit je do pozice určujících pro národní politickou 

diskuzi. Z těchto důvodů byl velice vděčným cílem médií, která Faragovi i UKIP věnovala 

spoustu zájmu, čímž jej v podstatě legitimizovala v očích veřejnosti jako plnohodnotnou 

součást britské politické scény. Výjimkou nebyla ani nařčení z vazeb na krajně pravicovou 

scénu, která ale Farage rezolutně odmítal, což bylo i důvodem, proč se za jeho předsednictví 

UKIP nikdy neprofiloval vyloženě jako protiislámský a rasistický. Kombinace těchto dvou 

faktorů vedla k výraznému úspěchu ve volbách do Evropského parlamentu, kdy se UKIP stal 

vůbec nejsilnější politickou stranou za zisku největšího počtu mandátů z těch určených pro 

britské poslance, i v navazujících národních volbách. V nich se strana stala třetí 

nejpodporovanější, ale z důvodu užívaného většinového volebního systému se tento masivní 
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úspěch projevil ziskem jednoho jediného mandátu v Dolní sněmovně. UKIP přitom podpořilo 

více než 16 procent zúčastněných voličů. 822 

Volby, které se zapsaly do dějin jako triumf konzervativního premiéra Camerona, zároveň 

znamenaly drtivou porážku labouristů i liberálních demokratů, a v návaznosti na ně 

rezignovali oba předsedové těchto stran. Farage se po neúspěchu v South Haven rozhodl 

rezignovat též, tento krok však zvrátilo širší stranické vedení, které požadovalo jeho setrvání 

na postu předsedy strany. Významný zisk UKIP však vedl k tomu, že David Cameron svolil 

k uspořádání celonárodního referenda o budoucnosti Spojeného království v Evropské unii, 

ve kterém se v roce 2016 britská veřejnost vyslovila těsnou většinou pro brexit. Toto 

hlasování navíc ukázalo, jak nejednotná je britská politika z hlediska čtyř zemí, které ji utváří. 

Zatímco v Anglii a Walesu převažovali zastánci odchodu, Skotsko a Severní Irsko se vyslovilo 

pro setrvání. Následný zmatek a neschopnost novou realitu uchopit vedl k rezignaci Farage i 

Camerona, což UKIP opět uvrhlo do existenční krize. 823 824 

Po četných obměnách na předsednickém postu se situace ustálila zvolením Gerarda Battena 

předsedou. Ten se pokusil UKIP transformovat a upozadit téma brexitu, se kterým se strana 

v podstatě nedokázala vypořádat vytvořením nějaké konkrétní politické strategie. 

Centrálním tématem se tak pro UKIP stala Faragem dlouhodobě odmítaná otázka migrace, se 

zaměřením na její etnický aspekt. Batten navíc začal spolupracovat s představiteli britské 

krajně pravicové scény a stranické struktury tak otevřel kontroverzním aktivistům 

napojeným na britské fašisty. Symbolem této tendence se stal zejména ultranacionalistický 

aktivista Tommy Robinson, kterého si Batten zvolil za svého poradce pro oblast migrační a 

kulturní politiky, a později youtuber Carl Benjamin, který vzbudil šok veřejnosti výhružkami 

znásilněním, adresovanými jedné z labouristických poslankyň. Členskou základnu tento nový 

směr politiky neponechal chladným, nejvýraznější politici UKIP začali stranu hromadně 
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823 USHERWOOD, Simon. Shooting the fox? UKIP’s populism in the post-Brexit era, West European Politics, 
2019. 42:6, 1209-1229, DOI: 10.1080/01402382.2019.1596692 
824 FORD, Robert, SOBOLEWSKA, Maria. (2018). UKIP, Brexit and the Disruptive Political Potential of English 
National Identity. 10.5871/bacad/9780197266465.003.0008. 
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opouštět se zdůvodněním, že se ze strany stal pod Battenovým vedením extremistický 

subjekt, který nadále nereprezentuje jejich ideologické přesvědčení. 825 826 

Ze stejného důvodu stranu opustil i bývalý předseda Nigel Farage, který s sebou odvedl 

většinu zbývajících europoslanců UKIP ve frakci EFDD. Byl to právě bývalý předseda Farage, 

který zasadil své bývalé straně smrtící ránu. Tou se v roce 2019, jen pár měsíců před 

Evropskými volbami, stalo založení nové tvrdě euroskeptické Strany pro brexit (BRX). BRX 

původně založila bývalá členka UKIP Catherine Blaiklock, která ale pravděpodobně jednala 

podle Faragových instrukcí, který si ponechával beneficium momentu překvapení až na 

moment, kdy budou všechny administrativní záležitosti spojené s registrací nové strany 

bezproblémově vyřešeny. To podporují i následná tvrzení prostřednice, která toto prakticky 

potvrdila sérií podezřele sebemrskačských a sebedehonestujících vyjádření. Blaiklock byla 

navíc brzy z projektu odstraněna, když se média zaměřila na její starší rasistické příspěvky na 

sociálních sítích, čímž Farage prakticky potvrdil, že nebude opakovat stejné chyby jako 

Batten, a že BRX se rozhodně nebude profilovat jako politická strana krajní pravice. 827 

BRX je diametrálně odlišný politický projekt než UKIP. Farage sám prohlašuje, že spíše, než o 

politickou stranu, se jedná o organizaci se strukturou firmy, čímž se přihlašuje ke směru tzv. 

podnikatelského populismu, i přes to, že sám předseda nepochází z podnikatelského 

prostředí. Jádro členské základny tvoří přesně takové osobnosti z businessu, vrcholoví 

manažeři velkých korporací a úspěšní podnikatelé, jejichž zkušenosti jsou dle Faragových slov 

zárukou, že brexitu bude dosaženo, a tyto schopnosti budou navíc nedocenitelné i v rámci 

britské národní politiky. BRX má pouze tři členy, Farage a jeho nejbližší spolupracovníky, což 

mu poskytuje výhodu řízení strany centrálně a direktivně. Financována je sítí podporovatelů 

strany, kteří na stranický účet zasílají pravidelné příspěvky nebo finanční dary, hlavním 

komunikačním nástrojem je po vzoru italského M5S digitální online platforma, kterou BRX 

 
825 DANICS, Štefan, TEJCHMANOVÁ, Ladislava. Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus. 
Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. ISBN 978-80-7452-122-5. 
826 Simon Usherwood (2019) Shooting the fox? UKIP’s populism in the post-Brexit era, West European Politics, 
42:6, 1209-1229, DOI: 10.1080/01402382.2019.1596692 
827 The Revenge of Farage: Right-Wing Populism at The 2019 UK Elections - Australian Institute of International 
Affairs - Australian Institute of International Affairs. Home - Australian Institute of International Affairs - 
Australian Institute of International Affairs [online]. Copyright © Copyright 2020 Australian Institute of 
International Affairs. ACN 000 045 170 [cit. 08.06.2020]. Dostupné z: 
http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-revenge-of-farage-right-wing-populism-at-the-
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využívá ke komunikaci i realizaci prvků přímé demokracie mezi podporovateli strany, kteří 

tak na oko mohou rozhodovat o jejím budoucím směřování. Farage je i přes to ve straně 

mocenským hegemonem. BRX se prozatím profiluje opět jako strana jednoho tématu, 

kterým je tvrdý brexit bez dohody a obchodování v rámci mantinelů a pravidel stanovenými 

Světovou obchodní organizací (WTO). 828 829 830 

Propracovaný volební program má strana představit až po volbách do Evropského 

parlamentu. Z Faragových vyjádření se ale dá předpokládat, že BRX bude stavět na 

podobných programových prioritách jako UKIP pod Faragovým vedením. Dá se očekávat, že 

se do budoucna bude profilovat jako sociálně konzervativní a v ekonomické oblasti se 

přikloní k ideálům thatcherismu a libertarianismu. Nová témata, ke kterým chce strana 

zaujmout nějaký postoj, se ale objevují již teď. Vyskytuje se mezi nimi požadavek zrušení 

studijních poplatků na britských univerzitách, dostupnost WiFi na všech linkách veřejné 

dopravy ve Spojeném království, či přetvoření strojírenského gigantu British Steel Limited ve 

společnost částečně vlastněnou jejími zaměstnanci z řad dělníků. Strana se nepřekvapivě 

vyslovuje pro ústavní reformu, v jejímž rámci dojde k nahrazení většinového volebního 

systému ve volbách do parlamentu systémem proporčního zastoupení. 831 832 833 

Založení BRX potvrdilo, že Farage a UKIP do jisté míry představovali jednolitou entitu. 

Poměrně stabilní desetiprocentní podpora, kterou UKIP přisuzovaly předvolební průzkumy, 

se rázem stala minulostí, když výzkumné společnosti začaly do průzkumů zahrnovat 

Faragovu BRX. Popularita předsedy mezi britskými voliči v kombinaci s umírněným profilem 

BRX oproti UKIP způsobily přeliv voličů, který byl navíc podpořen odlákáním nespokojených 

 
828 Building the Brexit party: how Nigel Farage copied Italy's digital populists | Nigel Farage | The Guardian. 
[online]. Copyright © [cit. 08.06.2020]. Dostupné z: 
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Copyright © 2020 Guardian News [cit. 08.06.2020]. Dostupné z: 
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voličů vládních konzervativců, kteří nesouhlasili s brexitovou politikou premiérky Mayové. 

Farage tak v eurovolbách opět zopakoval svůj triumfální úspěch, kdy se z BRX stala 

nejpočetnější národní parlamentní delegace z jedné strany. Paradoxně po rozpadu EFDD tak 

zůstalo 29 europoslanců bez příslušnosti k europoslanecké frakci. Farage a BRX se nyní chtějí 

zaměřit na domácí politiku, což je patrnější po zvolení Borise Johnsona novým 

konzervativním premiérem. Farage opakovaně novému premiérovi opakovaně nabízel 

spolupráci, vzhledem ke sdílenému názoru obou politiků na to, jak by měl brexit proběhnout. 

Koalice CON a BRX prozatím zůstává teoretickým konstruktem. 834 835 

11.6 Itálie: populismus digitálního věku  

Italské populistické Hnutí pěti hvězd (M5S) představuje na evropské politické skupině 

unikátní subjekt, který s populistickými postoji již od počátku pracoval odlišně než jiné 

politické strany, které bývají za populistické označovány. M5S vzniklo jako společný projekt 

dvou výrazných osobností – televizního komika Beppeho Grilla a guru internetového 

politického marketingu Gianroberta Casallegia. Je přitom patrné, že M5S by nedokázalo zažít 

masivní volební úspěch, kdyby se na jeho fungování podílel jen jeden bez druhého.  

Beppe Grillo vnesl do ideologie hnutí silný aspekt kritiky politického establishmentu. To úzce 

souvisí s jeho profesní historií v pořadech italské veřejnoprávní televize RAI, v jejíchž četných 

pořadech vystupoval jako komik. Italské mediální prostředí je typické intenzivním prolínáním 

se světem politiky a jiných zájmových skupin. Zatímco televize je do jisté míry poplatná 

jednotlivým politickým stranám, což souvisí i s tím, že jedním z klíčových operátorů na 

televizním trhu je společnost Mediaset ve vlastnictví bývalého předsedy vlády Silvia 

Berlusconiho, tištěná média mají spíše tendenci vycházet vstříc různým lobbyistickým 

buňkám. Během svého působení v RAI se Grillo zprotivil politiky ovlivněnému vedení, když ve 

svých pořadech začal otevřeně kritizovat tradiční politické strany a upozorňoval na korupci 
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ve vysokých patrech politiky s tím, že se jedná o zkostnatělý klientelistický systém, který je 

třeba odstranit. Za tato prohlášení byl z RAI propuštěn, což vedlo k tomu, že se Grillo uchýlil 

na divadelní prkna se svojí komediální roadshow, se kterou objel celou Itálii. Těžil přitom ze 

své frustrace a znechucení nejen politickým systémem, ale i světem médií, který italským 

občanům prezentuje uměle nastavované lži místo objektivní reality. To se podle Grilla děje 

na politickou objednávku. Paradoxně se v té době ostře vymezoval proti moderním 

technologiím a během jednoho svého vystoupení rozmlátil na pódiu laptop kladivem. 836 837 

838 

Takto se prezentoval do té doby, než navázal spolupráci s Gianrobertem Casallegiem, který 

jej uvedl do digitálního věku, a seznámil je s koncepty kyberutopismu, kalifornské ideologie a 

mediální války. Všechny tyto ideály se později staly naprosto kruciálními při založení 

specifické populistické identity M5S. Casallegio byl vizonář, který věřil, že úsvit digitálních 

technologií zapříčiní kompletní anihilaci těch starých. Nositelem této změny se mají stát 

média, kde situace nevyhnutelně spěje k vytlačení tradičních forem, jako je tisk, rozhlas a 

televize, digitálními médii, jejichž ztělesněním je internet a online prostor. Nadto věřil 

v očistný vliv technologií na společnost, přičemž je považoval za nástroj sociální, ekonomické 

i politické změny, který v podmínkách dnešního světa nemá obdoby. Revoluce proti 

stávajícím prostředkům nutně proběhne na internetu. Po spojení s Grillem získala tato vize i 

politickou formulaci, mainstreamové politické strany a tradiční mediální formy se staly 

ztělesněním starého světa, který musí být odstraněn a bez dalšího nahrazen novým 

modelem, který budou představovat nová nadstranická politická hnutí založená na široké 

vnitrostranické digitální demokracii, kdy se jednotliví členové budou podílet na určování jeho 

směru prostřednictvím online pořádaných referend o všech podstatných otázkách. Grillovo 
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profesionální pozadí tomuto konceptu dodalo osobní příběh, na kterém se dala vystavět 

konkrétní identita a budovat základna podporovatelů. 839 

V souladu s tímto myšlením vytvořil Casallegio pro Grilla blog beppegrillo.it, který se stal 

shromaždištěm komikových názorů na různá témata. Blog se brzy stal jednou 

z nejnavštěvovanějších internetových stránek na celém světě, a oba partneři se rozhodli 

využít této devizy k osvojení úplně nového typu politického aktivismu. Inspiraci přitom 

čerpali z populárních protestních hnutí, jako byli španělští Indignados, a v souladu s nimi se 

pokusili svou novou strategii založit na kombinaci online mobilizace a masivních protestních 

shromáždění na veřejných prostranstvích. Pro tyto účely byla využívána sociální síť Meetup, 

skrze níž se tzv. grillini začali organizovat. Na tomto základě později začal organizovat tzv. V-

dny (z italského vafancullo – „jdi do prdele“), kterých se hojně účastnili především voliči 

z mladších generací, kteří byli zklamáni ze současné politické situace a politických stran. Na 

toto znechucení se Grillo zaměřil svým specifickým rétorickým stylem, využíval přitom různé 

vtipné slovní přesmyčky, italským politikům vymýšlel přezdívky, a celkově vystupoval jako 

diabolický tribun lidu, kterému se stoprocentně podařilo trefit do nálady rozčarování a 

beznaděje, která italskou společnost ovládala. Po masivních úspěších V-dnů se Grillo a 

Casallegio rozhodli pro podporu některých jim blízkých kandidátů v lokálních italských 

volbách, které označovali za kandidátky přátel Beppeho Grilla. 840 841 

V roce 2009 pak vzniklo M5S. Název hnutí je symbolický, za pěticí hvězd se skrývá pět 

základních práv každého občana, které by pro něj měl stát zajistit – konkrétně jde o právo na 

pitnou vodu, udržitelnou dopravu, udržitelný rozvoj, environmentalismus a připojení 

k internetu. Hnutí se koncentrovalo okolo Grillova blogu, který je v Grillově vlastnictví pod 

ochranou copyrightu, a disponovalo rozsáhlou digitální hlasovací platformou pro vytváření 

vůle členů. Vnitřní organizaci upravovaly tzv. ne-stanovy, ve kterých M5S prohlašuje, že se 

jedná o moderní politickou sílu mimo zastaralou osu levice a pravice, není a ani nikdy nechce 
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být politickou stranou v tradičním slova smyslu, a toliko jako jediný předpoklad pro členství 

stanoví podmínku, že žadatel nesmí být souběžně členem žádné stávající politické strany. 

Aktivita lokálních organizací M5S tak probíhá na půdorysu vnitřní decentralizace, kdy 

jednotlivé buňky operují do jisté míry jako franšízy mocenského centra, které povoluje 

použití ochranné známky M5S k zaštítění aktivit na regionální úrovni. 842 843 844 

V politickém programu, který M5S představilo, je patrné prolínání pravicových a levicových 

témat, zaměřuje se přitom na oblasti veřejného zájmu jako je ústavní uspořádání státu, 

doprava, vzdělávání, zdravotnictví nebo energetická politika. Ve všech sekcích lze ale 

vysledovat rekurentní přítomnost vymezení se proti dosavadnímu fungování italských 

politických stran a přenášení politické aktivity směrem do online prostoru internetu. V tomto 

směru jdou Grillo s Casallegiem nad rámec tehdejších evropských pirátských stran, u kterých 

se při vymýšlení tohoto modelu inspirovali, dokázali ale přitom rozšířit jejích záběr, aby 

pokryl celé spektrum politických témat, a neomezují se pouze na svobodu na internetu a 

ochranu autorských práv. Dle principu transparence mají být například zveřejňovány veškeré 

veřejnoprávní kontrakty, mají být dostupné čekací listiny v nemocnicích, dokonce vyučování 

má do budoucna probíhat prostřednictvím online školících systémů. M5S se staví proti 

kariérními politikům. Kromě toho, že členové hnutí nejsou členy politických stran, zavazují se 

vstupem do M5S také k tomu, že budou vykonávat vždy maximálně jednu politickou funkci, 

s omezením maximálně na dvě volební období, a nebudou vystupovat v italských médiích, 

proti kterým Grillo brojí jako nástroji politického establishmentu. Jediným přípustným 

komunikačním prostředkem je tudíž internet, ideálně Grillův vlastní blog. M5S také prosazuje 

zákaz kandidatur těch politiků, kteří nemají čistý trestní rejstřík, nebo je proti nim vedeno 

trestní stíhání. To efektivně vyloučilo Grilla z aktivního politického života, kvůli starému 

incidentu, při kterém usmrtil člověka způsobením dopravní nehody. Porušení těchto 
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základních principů je považováno za zprotivení se ideologii M5S, a následek za něj tkví 

v bezpodmínečném ukončení členství v hnutí. 845 846 

Grillo se radikálně staví proti spolupráci s jakoukoliv ze zavedených politických stran, což 

v podstatě znamená, že jedinou cestou, jak by M5S mohlo uchopit moc je získání volebních 

výsledku opravňujících hnutí k utvoření jednobarevné menšinové vlády. Pro M5S je typický 

určitý euroskepticismus, který ale osciluje mezi pozicemi jeho tvrdé varianty, kdy se Grillo 

rezolutně staví k členství Itálie v eurozóně a požaduje návrat k liře, eventuelně vytvoření 

dvourychlostního eura, tak i měkkého euroskepticismu, kdy se vysloveně nevyjadřuje proti 

myšlence evropské integrace jako takové. Na této ideologické platformě se M5S dařilo 

získávat hlasy voličů ze všech italských regionů, čímž se stalo v italské politice unikátem, 

protože nečerpalo podporu ze specificky vymezených enkláv voličské podpory jako většina 

italských politických stran. M5S tak díky tomu opakovaně vstoupilo do parlamentu jako 

druhý nejsilnější samostatný subjekt po sociálnědemokratické PD. 847 848 849 

V letech 2016 a 2017 došlo ke dvěma stěžejním událostem, které ovlivnily budoucí 

směřování M5S – nejprve v roce 2016 zemřel po dlouhém boji s rakovinou plic ideologický 

otec a hlavní programový stratég hnutí Gianroberto Casallegio, o rok později členové M5S 

nahradili v předsednické volbě Beppeho Grilla, jehož místo zaujal mladý místopředseda 

italské dolní parlamentní komory Luigi Di Maio. Jeho politická kariéra byla s M5S spojená už 

od počátku, Di Maio byl jedním z iniciátorům projektu kandidátek přátel Beppeho Grilla, a 

z tohoto titulu se na chodu hnutí podílel již od počátečních záchvěvů politické aktivity. Bylo 

ale jasné, že Di Maiovo předsednictví se ponese v radikálně odlišném duchu než doposud. Di 

Maio totiž v M5S figuroval jako vůdce dominantního křídla, které bylo rétoricky 

nejumírněnější a zároveň nejaktivněji prosazovalo posun směrem k akceptaci vládního 

angažmá hnutí. Zakladatel hnutí Beppe Grillo sice z hnutí nevystoupil, začal být ale Di 

Maiovým vedením upozaďován, což jej nakonec vedlo k dobrovolnému utlumení vlastních 
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politických aktivit, odloučení vlastního blogu od oficiálních struktur strany, a v zaměření se 

na jiné společenské problémy, přičemž k politice se Grillo v současnosti vyjadřuje jen velmi 

zřídka. Di Maio naopak obrousil hrany M5S v těch nejkontroverznějších otázkách, ze členů 

byl sejmut nadále nerealistický požadavek nevystupování v italských médiích, M5S se pod 

jeho vedením stalo méně euroskeptickým, kdy nadále nepodporuje snahu o vystoupení Itálie 

z eurozóny ani samotné unie. 850 851 852 

Většina stranického života nadále probíhá na internetu. Di Maio dovedl v roce 2018 M5S 

k volebnímu vítězství a pozici nejsilnější italské politické strany, nekandidující v rámci širší 

koalice. Z následných povolebních jednání vzešla populistická vládní koalice se Salviniho LN, 

do jejíhož čela byl zvolen kompromisní nestranický kandidát Giuseppe Conte. Tato koalice 

byla produktem setrvalého odmítání tradičních politických stran, které podle M5S ztělesňují 

především FI a PD. V nové vládě se M5S stalo nositelem spíše levicových reforem, kdy se Di 

Maio stal ministrem práce a sociálních věcí, což byl pro hnutí klíčový strategický rezort. 

Předsedovi hnutí se ale nepodařilo svou práci natolik zviditelnit, aby mohl konkurovat svému 

koaličnímu partnerovi Salvinimu, který naopak z pozice ministra vnitra ovládl veřejnou 

diskuzi i mediální prostor díky své politice v otázce migrace. To se projevilo i ve výzkumech 

veřejného mínění, ve kterých se M5S postupně propadlo nejen za LN, ale i sílu nabyvší PD.  

853 

Poté, co Salvini způsobil rozpad koalice, došlo M5S ke vzájemné vládní dohodě s PD, opět 

pod vedením premiéra Conteho. Zprostředkovatelem této dohody byl přitom bývalý 

ministerský předseda za PD Matteo Renzi. Zdá se, že vládní zkušenost po boku pravicově 

populistického nacionalistického subjektu posunula M5S zase o kus blíže politickému 

mainstreamu, a vyjevila, že se v porovnání jedná o systémovější sílu se státotvorným 

potenciálem. Na to se zdá přistoupily tradiční politické strany, i vedení samotného hnutí. 

V podmínkách Evropského parlamentu by koaliční vláda po boku PD mohla ukončit stav, kdy 
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poslanci M5S momentálně zasedají mimo struktury poslaneckých skupin. V září 2019 totiž 

M5S podalo znovu přihlášku členství do frakce G/EFA. Ta společně s ALDE již jednou vstup 

M5S do svých řad zamítly, v té době byl ale hlavním důvodem Grillovo tvrdý 

euroskepticismus, který se ale Di Maiovi podařilo efektivně eradikovat. 854 855 

11.7 Polsko a Chorvatsko: punk a ilegální exekuce  

Frakce EFDD měla mít v Evropském parlamentu po volbách nového nástupce. Předseda M5S 

Luigi Di Maio měl totiž podobnou ambici jako jeho koaliční partner Salvini o vytvoření 

nového evropského politického projektu, jehož hnacím motorem by se stalo právě jím 

vedené hnutí. Ustavení nové euroskeptické frakce však narazilo na nenaplnění požadavku 

členů z minimálně jedné třetiny členských států. Di Maio by pravděpodobně znovu uzavřel 

partnerství s Nigelem Faragem a jeho novou BRX, čímž by bezproblémově naplnili požadavek 

minimálního počtu poslanců. Povaha takové aliance by ale velmi nestabilní, vzhledem k stále 

nevyjasněné situaci okolo brexitu. Di Maio sice menší partnery v dalších zemích Evropské 

unie našel, nebylo jich ale tolik, aby se podařilo podmínku naplnit. Tyto politické subjekty se 

navíc do parlamentu buď vůbec nedostaly, nebo pouze velmi těsně za zisku mizivého počtu 

mandátů. 856 

Jedním z těchto potenciálních partnerů bylo polské antiestablishmentové hnutí Kukiz’15 

(K15). To založil punk-metalový kytarista Pawel Kukiz po vlastní úspěšné kampani 

v prezidentských volbách, ve kterých skončil bezprecedentně třetí se ziskem přes dvacet 

procent voličské podpory. Jeho hlavním a prakticky jediným tématem bylo v té době 

dokončení ústavní reformy, která by nahradila polský proporční volební systém jiným, 

zakládajícím se na jednomandátových volebních okrscích. V návaznosti na tento enormní 

úspěch se Kukiz rozhodl využít potenciál své popularity a poskládal dohromady heterogenní 

politické uskupení, vzniklé spojením s menšími pravicovými politickými stranami, ale i 
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organizacemi politické krajní pravice, mezi nimiž vynikalo RN spojované s neofašismem. 857 

858 859 

Ohrazení se proti tradičním politickým stranám, především PiS a PO, mezi kterými v podstatě 

vládne vzájemný konsensus, což se promítá i do jejich nevyhraněné politiky, pak má 

symbolizovat forma uskupení, které neusiluje o zařazení na pravolevou osu, ani o strukturu 

politické strany. V souladu s tím K15 nepředstaví ani vlastní politický program, protože 

přesně tato forma politické vůle může za katastrofický stav polské demokracie, kdy voliči 

odevzdávají hlasy subjektům, které nejsou schopny a ani nechtějí dodržovat to, k čemu se 

zavázaly. Místo toho Kukiz představuje jen pár neurčitých programových priorit, mezi 

kterými opět figuruje zavedení jednomandátových volebních okrsků, odstranění 

partitokracie v podobě nadvlády politických stran a agresivní zavádění prvků přímé 

demokracie. K15 se svezlo na otevřenosti novým politickým subjektům, která při volbách 

v roce 2015 polskou společnost ovládala, hnutí tak získalo parlamentní zastoupení. 

Přítomnost krajně pravicových stran typu RN v jeho strukturách se ale ukázalo jako problém. 

Parlamentní klub K15 se brzy začal rozpadat a jednotlivé složky začaly fungovat v Sejmu 

samostatně. Kukiz se následně omluvil, že se zasloužil o to, aby se do polského parlamentu 

dostali představitelé fašizující extremistické pravice. 860 861 862 

Od té doby se K15 straní nacionalistických tendencí a zvolila posun identity směrem do 

pravého středu, přičemž stále využívá populistických antiestablishmentových myšlenek. 
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Začala také úžeji spolupracovat s agrárnickou PSL. Tato změna profilu měla ale za následek 

propad preferencí, který zapříčinil i neúspěch v evropských volbách. 863 

Jedno europoslanecké křeslo naopak získala malá populistická strana z Chorvatska – Lidský 

štít (ŽZ). Tato politická strana původně vznikla z lidové iniciativy, jejímž cílem bylo bránit 

násilným a ilegálním vystěhováním. Tato iniciativa bránila svévolnému vykázání právě 

vytvářením živých řetězů, kterými její členové obklopovali inkriminované nemovitosti. 

Zadluženost podle strany vychází ze široce pojatého fenoménu peněz jako půjčky státu 

směrem od bank. ŽZ proto požaduje podřízení monetární politiky pouze a jedině státním 

autoritám, a eliminaci veškerého vlivu soukromě vlastněných bank. Představitelé ŽZ 

propagují úplnou sekularizaci Chorvatska, chtějí bojovat proti demokratickému deficitu 

v evropských institucích, a v souladu s ideály pacifismu požadují vystoupení z NATO a 

některých mezinárodních dohod o zónách volného obchodu. 864 865 866 

Jedná se o centristickou politickou stranu, která je ovlivněna myšlenkami levicového 

populismu, a za hlavní cíl si stanoví boj proti mezinárodním i národním politickým elitám, 

jejich korupci, přebujelé státní správě a pokračující globalizaci, která se v Chorvatsku 

projevuje přítomností mezinárodních korporací, které určují směr ekonomické politiky státu. 

Profil potenciálních spojenců M5S je tedy ve většině případů dosti specifický, a nedá se tak 

předpokládat, že by se z těchto politických subjektů v dohledné době stala relevantní 

politická síla na úrovni národní či unijní politiky.  867 868 
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12 Závěr: Populismus na věky věků  

Definovat soudobý evropský populismus je složité vzhledem k samotné mnohovýznamovosti 

tohoto pojmu v minulosti, současnosti, a určitě i budoucnosti. Dnes panuje tendence toto 

označení přiřazovat k široké paletě politicky činných osobností, stran i hnutí. Záleží přitom, 

zda o populismu smýšlíme jako o politické ideologii, stylu či strategii. Vzhledem však k této 

pestrosti projevů je spíše vhodné jej vnímat jako průsečík všech těchto možností. Jedna věc, 

která je všem populistům společná, je konstrukce antagonismu mezi „dobrým lidem“ a 

„zlými elitami“. Poté už je ve výsledku jedno, zda jde o ideologický konstrukt, na kterém 

dané politické těleso staví svou identitu, nebo rétorický nástroj v rámci politického stylu 

nebo strategií. Cíl zůstává v podstatě stejný, odlišuje se pouze kontext, ve kterém je 

populistického apelu užíváno. Jednotlivé národní populismy se pak odlišují s přihlédnutím 

k historii a současnosti daného státu, proto může nabývat tak rozličných podob. I vzhledem 

ke všemu, co o populismu bylo již napsáno, není pravděpodobné, že by se dal subsumovat 

pod jednu všeobjímající a jeho obsah vyčerpávající definici. Populistům je lépe rozumět 

v jejich přirozených podmínkách, ať už se pohybují na pravé, levé či středové části 

ideologického spektra. Jedině pojmutím této množiny v národních kontextech můžeme 

dostat konkrétní představu, jak soudobý evropský populismus vypadá, jak se projevuje, a 

hlavně, co všechno může být. Možností je skutečně mnoho.  

Exkurzy do jednotlivých evropských zemí, které jsme absolvovali v rámci předchozích 

stránek, vyjevily mnohé o povaze soudobého populismu a podobách, jichž v proměnlivých 

podmínkách členských států Evropské unie nabývá. Na povrch vyplynulo, že žádná 

z v současnosti v Evropském parlamentu zastoupených poslaneckých frakcí není proti 

svodům populistů imunní. To se přeneseně týká i zažitých stranicko-ideologických rodin. 

Zároveň se ale ukázalo, že pro každou frakci je typický jiný model populismu, který jsou 

schopny absorbovat a jehož reprezentanty rozšiřují své řady.  

Pomyslnou dělicí čáru můžeme vykreslit i pomocí početního zastoupení poslanců 

jednotlivých frakcí. V devátém předbrexitovém parlamentu by se lámala pravděpodobně za 
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ekologickou a regionalistickou europoslaneckou G/EFA. Stěžejním měřítkem je na tomto 

místě vztah, který představitelé evropského populismu projevují směrem k Evropské unii. 

Řečený euroskepticismus je méně typický pro populistické subjekty zastoupené ve frakcích 

lidovců, socialistů, liberálů a zelených a regionalistů. Zbylé tři frakce a heterogenní skupina 

Nezařazených pak již s železnou pravděpodobností využívají euroskeptických apelů, 

variujících od těch méně radikálních, volajících po reformě systému, až po ty, které do své 

rétoriky začlenily přímo požadavek uspořádání všelidového referenda o setrvání své země 

v EU, na něž má navazovat bezodkladné opuštění jejích struktur.  

Do budoucna však určitě předpokládejme i rozšiřování pojmu populismus. Jak se mění 

žebříček hodnot evropských elektorátů, tak i v podobném duchu dochází k proměně toho, co 

vnímáme jako populistickou ideu. A zatímco dnes ještě nepřevládá názor, že by myšlenky 

typické pro zelené, regionalistické, pirátské či animalistické politické projekty byly přímo 

ztělesněním populistických strategií, není vyloučeno, že tomu tak nebude v budoucnu. Bude 

nutné sledovat zejména volební preference generací mileniálů, kteří mají k těmto názorovým 

proudům nejblíže. To bezpochyby neunikne pozornosti výše zmíněných politických stran. 

Otázkou však zůstává, jaké postupy si osvojí k tomu, aby cílovou skupinu penetrovaly. 

Můžeme předpokládat, že takto bude nastartován celoevropský trend, v jehož rámci si 

začnou jimi propagované myšlenky osvojovat nejen tradiční politické strany, ale též právě 

přední evropští populisté. V poněkud omezené míře můžeme tento trend sledovat již teď, 

například v otázce volání po legislativním zakotvení všeobecných referend a dalších prvků 

přímé demokracie, ale též v podobě tzv. zeleného populismu a leckdy až bizardních forem, 

kterých nabývá. Na počátku druhého desetiletí 21. století je pravděpodobně ještě brzy tento 

fenomén hodnotit, již teď se ale zdá, že má potenciál stát se dominantním trendem, který 

ovlivní podobu evropské politiky právě v této etapě.  

Mantra populismu tak prozatím zůstává netknutá a řekněme tradiční. Utváří ji centrální 

konflikt mezi homogenizovaným a jednotným lidem a všemožnými elitami. Tato tělesa mají 

vyloženě exkluzivní povahu – určité skupiny jsou z lidu vylučovány a ty pak utvářejí zlotřilé a 

zlotřilé elity, proti kterým je třeba brojit, na jejich korumpovatelnost upozorňovat a 

pokoušet se je odstranit. Populisté hrdinně navlékají brnění a vyrážejí do boje proti všem 

nepřátelům, kteří svými činy usilují o zhoršení životní situace lidu. Tyto elity mají různou 
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povahu – v dikci pravicových nacionalistických populistů jde především o všemožné menšiny, 

etnicky, rasově, nábožensky i sexuální orientací odlišné. To zahrnuje i veškeré aktéry 

společenského života, kteří mají ve zvyku mluvit ve prospěch těchto menšin – inteligenci, 

umělce a neziskové organizace. Stranou jejich kritiky nezůstávají ani politické elity, odtržené 

od všední reality občanů natolik, že ztrácejí veškeré právo na to být jejich reprezentanty na 

úrovni národní i nadnárodní politiky. Skutečným nepřítelem jsou však především pro 

centristické populistické aktéry, jež mohou briskně reagovat na neúspěchy mainstreamových 

stran, a kritizovat jejich neefektivitu, přebujelou byrokracii, která kvůli nim zažívá rozkvět, a 

nabízet svou vizi účinné, úderné, a především pragmatické politiky. To, že výslovně 

proklamují svou neukotvenost na ideologické ose, kterou argumentují tak, že jde o 

nepraktický přežitek, jim navíc dává rozsáhlý prostor pro manévrování mezi různými 

prioritami dle aktuální potřeby. V případě levicových populistů se pak stávají středobodem 

zájmu ekonomické elity – tedy ty nejbohatší vrstvy společnosti a nadnárodní korporace. 

Často bychom u nich našli požadavky typu progresivního zdanění či zavádění nových daní 

s cílem transferovat větší část bohatství těchto elit směrem k obyčejnému lidu. Jak bylo 

zmíněno výše, většině takových populistických subjektů je však vlastní jistý euroskepticismus 

– tedy kritický vztah k dominantní elitě, která ovlivňuje politiku po celé Evropě, a jejíž 

federalisitické snahy ohrožují národní státy na jejich suverenitě či v jiných aspektech, do 

kterých by dle populistů neměli evropští představitelé vůbec zasahovat.  

Poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP) sdružuje politické strany vycházející z ideálů 

křesťanské demokracie, jimž je povětšinou společná určitá politika typická pro pravý střed 

ideologického spektra. EPP patří mezi hlavní tahouny evropského projektu, a tudíž je počet 

populistů v jejích řadách poměrně omezený. Pokud se mezi nimi objeví, jedná se většinou o 

solitérní a charismatické figury, jejichž osobnost bývá zpravidla daleko větší než politická 

strana, jejímiž jsou reprezentanty. Populismus v EPP se tedy nese v duchu silné 

personalizace, přičemž populistické strategie, názory, rétorika i styl mohou být přičítány 

převážně těmto jednotlivcům. Strany, v jejichž čele stojí, tak do jisté míry fungují jen jako 

vozidlo, které je má dopravit na výsluní. Jde o užitečný nástroj, který jim dává výhodu 

mediální pozornosti a poměrně stabilní přísun podpory voličů. Tyto strany mohou vzniknout 

přímo z popudu jejich lídrů, nebo jsou až postupem času ovládnuty výrazným vůdcem.  
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Do první skupiny bychom bez debat zařadili nestora italského populismu Silvia Berlusconiho 

a jeho strany FI (v obou provedeních) a PdL. Bývalý italský premiér navíc představil světu 

koncept tzv. televizního populismu, a to ještě v době, kdy interaktivita volebních kampaní 

zůstávala omezena na pouliční meetingy s voliči. Berlusconi je stejně tak dobrým příkladem 

podnikatelského populismu. V jeho případě by jedno nemohlo existovat bez druhého. Právě 

od Silvia Berlusconiho začali populisté klást velký důraz na volební PR a marketing, a on sám 

dosahoval široké mediální pozornosti díky mnohým televizním spotům, zpěvným agitačním 

popěvkům a prezentací sama sebe jako bodrého strýčka, který vyřeší problémy všech Italů. 

Odlišným způsobem vystavěl o téměř dvacet let později své populistické hnutí OĹaNO 

slovenský podnikatel Igor Matovič. Sám sebe přitom stylizoval do role neúnavného 

protikorupčního bojovníka, jež se nebojí různými radikálními a extrovertními způsoby 

upozorňovat na temná místa politické scény na Slovensku. Pro Berlusconiho i Matoviče platí, 

že jimi vedené politické strany ideologicky zastiňují. Osobnost zakladatele tudíž už od stádia 

zrodu byla větší než celá stranická organizace a hierarchie.  

V druhém případě pravicoví populističtí solitéři naopak dokazují, že žádné patro národní 

politiky není vůči jejich svodům imunní. Naznačuje to opanování tak tradičních stran jako 

jsou francouzští LR, rakouská ÖVP či maďarský FIDESZ, v měřítku, jehož dosáhli výrazné 

figury typu bývalého francouzského exprezidenta Nicolase Sarkozyho, současného 

rakouského kancléře Sebastiana Kurze a maďarského premiéra a propagátora konceptu 

neliberální demokracie Viktora Orbána. Ve všech třech případech můžeme mluvit o určitém 

rétorickém mistrovství, jímž dokázali dotáhnout do zdárného konce tak náročné procesy jako 

selektivní vykradení témat jejich hlavních konkurentů z řad krajně pravicových těles, využití 

chyb politické levice, ale především přetvoření vlastní strany se zdánlivě neměnnou a 

zakořeněnou identitou tak, aby se stala více poplatnou jim osobně, a mohla se tak 

odstřihnout od leckdy problematické a skandály sužované minulosti.  

Podobné posuny sledujeme i v druhé největší europoslanecké frakci – Pokrokovém 

spojenectví socialistů a demokratů (S&D), jež bývá stejně jako EPP považována za integrální 

složku proevropského tábora. Sociálnědemokratická ideologie ale ve světle ekonomické i 

migrační krize zažila krizi napříč celou Evropou, kdy její představitelé, mnohdy dominantní 

póly národních stranických systémů, začaly významně ztrácet voličskou podporu. Mezi 
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významnými výjimkami můžeme jmenovat skandinávské země, Portugalsko, Španělsko, či 

Maltu. Na druhou stranu jmenujme Francii, Českou republiku, Nizozemsko, Itálii, Německo či 

Rakousko, kde naopak sociální demokracie prošla významnou krizí, která ji mnohde uvrhla až 

na hranici vstupu do národního parlamentu. Populisté v S&D jsou tak do značné míry odlišní 

od klasické představy o sociálnědemokratickém politikovi. Bývá tomu tak především proto, 

že významně koketují s nějakou jinou ideologií, což se promítá do jejich politických strategií i 

rétoriky. Na rozdíl od EPP tu však nebývá typické, že by tito jedinci zakládali nové strany, jež 

by nadále setrvali pod hlavičkou této europoslanecké frakce. Což může být vysvětlováno i 

tím, že sociálnědemokratické strany bývají povětšinou nejstaršími součástmi daných 

národních stranických systémů. Populisté se spíš tak dostávají do čela stávajících politických 

stran, a z předsednické pozice pak usilují o změnu ideologického zaměření.  

To platí například pro britskou LAB pod vedením Jeremyho Corbyna nebo italskou PD v době, 

kdy v jejím čele stál Matteo Renzi. Oba do svých stran vnesli pro sociální demokracii atypický 

prvek hyperpersonální politiky, oproti typickému kolektivismu, jež je této ideologii vlastní. 

Oba byli ve fázi nástupu ke stranické moci podporováni širokou členskou základnou, i když 

do jisté míry vzbuzovali obavy stranických elit (o Corbynovi toto platí obzvlášť). 

V předsednickém křesle se však oba pokusili dát svým stranám punc výjimečnosti a nový 

nádech, čehož chtěli docílit úpravou jejich ideologického profilu a jeho ozvláštněním o nové 

prvky, často vycházející z postmateriálních hodnotových postulátů. Cesta, jíž toho chtěli 

docílit, se však lišila – zatímco Corbyn směřoval k demokratickému socialismu a přibližoval se 

radikální levici, Renzi chtěl svou stranu posunout ještě blíže ke středu a obohatit ji o prvky 

liberálně orientované politiky. Tyto jejich projekty se však nesetkaly s úspěchem – 

v Corbynově případě to vedlo k volebnímu fiasku a následné změně stranického vedení, 

Renzi zase pohořel v ústavním referendu a poté si založil vlastní centristickou formaci IV.  

Populisté v S&D se často rekrutují z oblasti východoevropských členských zemí. Typickými 

příklady jsou například sociálnědemokratické strany ze Slovenska, Bulharska či Rumunska. U 

nich můžeme sledovat překvapivou hybridní tendenci – na rozdíl od jejich západoevropských 

protějšků se často jedná o politické strany silně ovlivněné náboženskou křesťanskou tradicí. 

To vede k jistému rozporu – tyto strany provádějí sociálnědemokratickou levicovou 

ekonomickou politiku, ale v sociální oblasti bývají konzervativní stejně jako političtí 
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reprezentanti široké pravice. To jim usnadňuje i utváření pestrobarevných koaličních 

kabinetů, jak tomu bylo i v případě vlády slovenského SMER-SD Roberta Fica s nacionalisticky 

orientovanými populistickými subjekty. Ve všech případech se však jedná o dominantní póly 

národních politických soutěží, jež v každé konkrétní zemi platí za ztělesnění ideálů 

sociálnědemokratické politiky.  

Pro populisty vyskytující se pod hlavičkou liberální europoslanecké frakce Obnova Evropy 

(RE) se jako naprosto klíčový ukázal volební úspěch jinak nepopulistického francouzského 

prezidenta Emmanuela Macrona a jeho strany REM, jímž v podstatě legitimizoval podobu a 

mantinely takových politických stran. Pro centristické populisty je do jisté míry typický jistý 

politický pragmatismus a oportunismus, jež jim zprostředkovává zasazení do úplného středu 

ideologické osy. Argument, že dělení na pravici a levici je pouze přežitek, a že pozornost si 

zaslouží jak aspekty pravicové, tak levicové politiky, se však ukazuje jako validní a mezi voliči 

oblíbený. Produktem toho je pak technokratický způsob, jímž tyto strany operují v politické 

aréně i jaké myšlenky hlásají. Často využívají benevolence organizační struktury politických 

hnutí, která jim dává výhodu argumentace, že se nebrání jakémukoliv názorovému proudu, 

díky čemuž mohou jednoduše opanovat celý prostor politického středu s přesahy do jeho 

pravého i levého ohraničení. Teoreticky tak maximalizují svůj koaliční potenciál, jelikož 

mohou utvářet vládní koalice se širokým okruhem subjektů, pokud sami o sobě nedosáhnout 

na požadovanou vládní většinu. To se v podstatě může dít dvěma způsoby.  

První je pro populisty typičtější. Tímto způsobem v podstatě vystavěli svá politická tělesa ti 

nejvýraznější představitelé tohoto typu politiku, mezi které patří český premiér Andrej Babiš 

se svým hnutím ANO, španělští C’s pod vedením Alberta Rivery a zázrak slovinské politiky 

Marjan Šarec v čele své LMŠ. Všichni vstoupili do národní politiky se zakořeněným odporem 

ke zkorumpovaným politickým elitám, které jsou ale převážně neschopné a nedokážou s péčí 

řádného hospodáře vést jimi spravovaný stát. Všichni ale zmiňovali ochotu vstoupit do 

koalice a vládnout s jakýmkoliv subjektem, jenž vyznává ideály politické slušnosti a není 

v očích veřejnosti definitivně zkompromitován. Andrej Babiš tak nejprve koketoval 

s myšlenkou přiblížení se politické pravici, ale když narazil, pragmaticky zvolil spíše příklon 

k levici, jíž si zvolil i za svého koaličního partnera. Marjan Šarec zas ve Slovinsku stanul v čele 

opravdu širokého koaličního projektu, který se ale ve výsledku ukázal jako těžkopádný a 
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obtížně ovladatelný. A v případě Alberta Rivery politické manévrování dospělo až v pád 

nadějného španělského Macrona, jak byl často přezdíván, kvůli projevené ochotě 

spolupracovat s krajní pravicí a opomenutí dříve vyznávaných spíše levicových ideálů. 

Všechny tři případy ukazují rizika takovéto formy centristického populismu. Především, 

těmto stranám nejvíce vyhovuje, když se nemusí vázat na žádnou ideologicky pevně 

ukotvenou formaci. Mohou tak lépe vyhovět náladám cílových skupin elektorátu, koaliční 

partneři toto manévrování podle potřeb voličů jen stěžují. Dalo by se říci, že každá mince má 

svou odvrácenou stranu.  

Druhý způsob je dosti podobný těm, které známe již od evropských lidovců a socialistů. 

Významný představitel centristické politické strany si osvojí populistickou rétoriku či 

strategie, a to ve většině případů z nějaké nutnosti. V těchto případech se však nedá mluvit 

vyloženě o tom, že by svou stranu opanoval, nebo že by zde docházelo k nějaké masivní 

transformaci její identity. Jak je vidno na příkladu nizozemské VVD a jejím předsedovi 

Markovi Ruttem, jde spíše o způsob, jak se efektivně bránit klesajícím voličským preferencím. 

Mark Rutte je ztělesněním VVD, ale do jisté míry to platí i opačně. Povaha centristického 

subjektu ale dává VVD možnost absorbovat témat z odlišných stran politického spektra a 

uvádět jejich politiku v život, z čehož profituje. V tomto případě tedy pozorujeme spíš 

vhodné využívání vlastní identity k dosahování vyšších politických cílů, které je nezbytné a 

nutné.  

Specifickým živočichem v Evropském parlamentu je rozmanitá frakce Zelení / Evropské 

svobodné aliance (G/EFA), a to už proto, že sama sestává ze čtyř ideologicky odlišných 

konstitučních složek. V jejích řadách jsou zastoupeny nejen evropské zelené strany, ale též 

regionalisté primárně ze Španělska a Velké Británie, či prozatím málo rozšířené pirátské 

strany, i určitá výseč stran, jejichž hlavním cílem je boj za práva zvířat. Tyto strany koketují 

s populismem svým vlastním osobitým způsobem. Jak bylo naznačeno výše, to může mít do 

budoucna dopady vůbec na podobu současné evropské populistické scény, jelikož ve všech 

případech se může dostavit přerod ve skutečně určující nový proud populismu. Těmto 

stranám je též vlastní specifický euroskepticismus, který ale vyvěrá z jimi proklamovaných 

postmateriálních hodnot. Tím se odlišují od velké většiny všech populistických subjektů, 

jelikož jejich témata jsou skutečně ojedinělá, specifická a těmto stranám vlastní.  
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Přesto bychom mezi nimi známější formy populismu nalezli už teď. Jedná se zejména o 

vytváření hybridních volebních programů, v nichž se snoubí tradiční zelená témata 

s nějakými prvky pravicového populistického nacionalismu. K tomu jsou buď jejich 

představitelé vedeni vnějšími okolnostmi, jako je tomu třeba v případě maďarské LMP, nebo 

naopak snaha o vystrnadění současných nositelů zelených myšlenek v rámci národního 

stranického systému, což se, leč pomíjivě, podařilo Peteru Pilzovi v Rakousku se svou 

kandidátkou PILZ. Spojení takto protichůdných myšlenek, jak se zdá, může politickým 

stranám spíše škodit. Jejich úspěchy nebývají nikterak oslnivé, a navíc se jedná spíše o 

chvilkové fenomény. Na první pohled se takto široce ideologicky uchopený program jeví 

vábně, ve skutečnosti se ale v jeho konturách špatně operuje a strany se tak dostávají do 

rozporů samy se sebou, což vede k jejich delegitimizaci v očích voličů.  

Jiné zelené a regionalistické politické strany s populismem spíše koketují okrajově. Většinou 

tak, že s jinými populistickými stranami vstupují do širokých koalic s cílem přiživit se na jejich 

jméně, o čemž svědčí například příklad španělských EQUO po několik let kandidujících pod 

hlavičkou krajně levicové UP. V rámci těchto koalic nutně nepřebírají populistické apely 

svých vyspělejších a volebně úspěšnějších koaličních partnerů, na druhou stranu se ale proti 

nim ani nijak aktivně nevymezují. Víceméně vyčkávají, co takové spojenectví přinese, a zda 

se jim vyplatí v něm setrvávat i nadále. Konkrétně EQUO tímto způsobem vyměnili svou 

loajalitu k PODEMOS za nově vzniklý centristický subjekt MP, tlačený jedním ze zakladatelů 

PODEMOS Inigem Errejonem po vnitrostranické půtce se svým přítelem a stranickým 

předsedou Pablem Iglesiasem.  

Jedinou čistě populistickou europoslaneckou frakcí v předbrexitovém Evropském parlamentu 

je krajně pravicová a nacionalistická Identita a demokracie (ID). Ta navazuje na více či méně 

úspěšné pokusy sjednotit tyto zdánlivě nejednotné národní politické strany pod jednou 

hlavičkou na půdě evropského legislativního sboru. V její současné podobě se to podařilo 

předsedovi italské LN Matteu Salvinimu, stoupající hvězdě italské i evropské politiky. 

V řadách ID bychom pak našli strany, které vynikají tradiční přítomností v rámci konkrétních 

stranických systémů, i tělesa nová, která ale vyznávají podobné ideály. Boom pravicového 

nacionalismu zachvátil Evropu po propuknutí světové migrační. Těmto stranám je téma 

migrace a toho, jak ji vládní strany zoufale nezvládají, společné a dá se považovat za určující 
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součást jejich jednotné stranické identity, i když v podmínkách jednotlivých členských států 

nabývá různých proměn. Z toho důvodu kritizují i Evropskou unii, a v jejich řadách bychom 

našli zastánce těch nejtvrdších forem euroskepticismu volajících po vystoupení z Evropské 

unie. Těmto stranám je však společné i to, že během své barvité historie musely do určité 

míry proměnit svou identitu, a to především podstoupením procesu normalizace, díky níž se 

mohou ucházet o hlasy podpory široké národní veřejnosti.  

Belgický VB i italská LN vznikaly jako typické projekty specifického regionalistického 

nacionalismu. Téma migrace pro ně vždy bylo velice důležité, myšlenka při jejich zrodu se 

však primárně odvíjela od boje za samostatnost specifických regionů Vlámska a Padánie. 

V rétorice těchto stran je patrné, že své regiony považují za skutečný národní klenot, jenž ale 

musí na zaostalý zbytek státu doplácet. Řešením je podle nich pouze secese, tedy 

osamostatnění se a vytvoření nového unitárního státu. V případě Belgie toto má minimálně 

opodstatnění z hlediska organizačního členění státu, LN propagovaná Padánie je spíše 

mýtický heartland konstrukt, s nímž přišli samotní představitelé strany. Taková ideologie 

však těmto stranám bránila maximalizovat svůj potenciál mezi voliči, jelikož se omezuje 

právě na jeden konkrétní region. Zatímco VB v této politice setrvává, i když do svého 

programu začlenil další a zvučnější témata, LN pod Salviniho vedením naprosto proměnila 

svou identitu, přijala migraci za své nejvýsostnější a nejnosnější téma, a stala se politickou 

stranou pro všechny Italy, nehledě na to, zda pochází ze severních nebo jižních regionů. 

Můžeme tak mluvit o jisté radikalizaci a rozšíření programové nabídky o atraktivní témata, 

jež voliči považují za důležitá. Podobným způsobem prošli i dříve v populismu umírněnější 

finští PS, kteří se zradikalizovali po obměně stranického vedení a jeho ovládnutí nacionálním 

táborem, jež způsobilo rozpad tehdy vládní strany.  

Jiné strany musely zvolit strategii opačnou – tedy vypořádat se se svou problematickou až 

extremistickou historií a pokusit se o normalizaci, s cílem zavděčit se většinovému voliči. 

Podobně jako v předchozím případě se nositelem těchto změn staly osoby, které v jejich čele 

stanuly v důsledky obměny stranického vedení. Takto postupovala nejen francouzská FN 

(dnes RN) pod vedením Marine Le Pen, ale také rakouská FPÖ, když jí předsedal Heinz-

Christian Strache. Obě strany měly za dob dřívějších lídrů nálepku problematických krajně 

pravicových subjektů, jejichž řady jsou prolezlé příslušníky dřívějších autoritářských 
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fašistických a nacistických režimů, což byl argument poplatný především v rakouském 

případě. FN otce Le Pena ale měla za sebou také řádku skandálů s popíráním holocaustu a 

dalšími kontroverzními vyjádřeními nejviditelnějších osob stranického vedení. Tyto strany si 

svůj nacionalismus ponechaly, do určité míry jej ale zkorigovaly, tak aby se staly 

přijatelnějšími. FPÖ se stala dokonce vládním partnerem v prvním Kurzově kabinetu, 

předsedkyně FN se zas díky tomu mohla ucházet o Elysejský palác ve druhém kole 

prezidentské volby proti Emmanuelu Macronovi. Oba tímto způsobem navázali na obdobné 

úspěchy svých předchůdců, rozhodně ale nemuseli bojovat s takovým odporem veřejného 

mínění i mezinárodního společenství jako před nimi Jörg Haider a Jean-Marie Le Pen. 

Stěžejním nástrojem se zde opět stalo téma migrace, které obě strany přijaly za základ své 

rétoriky a volebního programu.  

Řady těchto tradičně ve stranických systémem přítomných politických stran doplňují v rámci 

ID populistické strany, které již jako takové vznikaly. Za všechny jmenujme německou AfD, 

nizozemskou PVV a portugalskou CH!. AfD spíše připomíná první případ – jde o politickou 

stranu, jejíž populismus se v počátečních fázích odvíjel především na ekonomické bázi. 

Podobně jako tomu bylo u PS, zde ale postupem času převládlo radikální křídlo, které 

povýšilo téma migrace na skutečný piedestal stranické ideologie. PVV, která je osobním 

projektem Geerta Wilderse, na této platformě již vznikala. Téma imigrace bylo vždy 

Wildersovi vlastní, a i pro PVV typický euroskepticismus začala strana ve výrazné míře 

propagovat až později. Portugalský CH! Andrého Ventury prozatím zaujímá v národním 

parlamentu pouze jeden poslanecký mandát. Je ale ztělesněním toho, že žádný evropský stát 

není proti nacionalistickému boomu imunní, což platí i pro ty, jež mají relativně čerstvou 

zkušenost s pravicově nacionalistickou autoritářskou diktaturou. Za takové země přitom 

ještě donedávna platilo právě Portugalsko, ale i sousední Španělsko.  

O tom, jak se k riziku absorbce populistických myšlenek postaví frakce Evropských 

konzervativců a reformistů (ECR), se vedla debata už při zakládání poslanecké skupiny v roce 

2009. Oba z jejích zakladatelů – britští CON a česká ODS – na to měli odlišný názor, a 

minimálně v počátečních fázích převážilo stanovisko CON tyto strany nepřijímat i za cenu 

méně početné členské základny. V jádru ideologie ECR stojí specifický lehký 

euroskepticismus – frakce se v podstatě ztotožňuje s původním záměrem, na kterém byla 
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Evropská unie budována, nepovažuje ale za moudré prohlubující integraci i v dalších 

oblastech mimo společnou ekonomiku. Tyto postoje jsou vlastní i populistům, kteří se v ECR 

sdružují, což je hlavním rozdílem, kterým se odlišují od těch pod vlajkou ID. Populistické 

národní strany vstupující do ECR jsou nad to často nově vzniklými stranami, které usilují o to, 

aby jejich pověst nebyla spojována s krajně pravicovými radikály, i když podobně jako u jejich 

protějšků z ID pro většinu z nich platí to, že jejich dominantním tématem taktéž zůstává 

migrace. Nutně to ale neplatí pro všechny, a i ty jež tuto podmínku splňují, nějakým 

způsobem staví klasickou podobu populismu na hlavu nějakou inovací nebo dalším stěžejním 

tématem, čímž opravdu přispívají k unikátnosti těchto politických stran na evropské 

populistické scéně. Britští CON navíc po odhlasování brexitu přestali být vedoucí silou v rámci 

této europoslanecké frakce, a v této pozici je brzy nahradila polská PiS, jež má sama blízko 

k pravicovému populistickému nacionalismu. V tomto světle se brány ECR otevřely i 

kontroverznějším zájemcům o členství.  

Z logiky věci by pro ECR měl být typičtější populismus, jakého můžeme být svědky v případě 

CON za předsednictví Borise Johnsona či v případě již zaniklého rakouského projektu TS. 

Tedy té varianty, která svou identitu staví především na kritice Evropské unie, která 

z původně bohulibého projektu prospívajícího volnému obchodu mezi členskými státy 

zmutovala do hybridu usilujícího o osekání národní suverenity a výsostných pravomocí jejích 

členů. V případě Borise Johnsona je to nejvíce patrné v jeho politickém kurzu, jenž měl 

Velkou Británii úspěšně dovést k brexitu, a tím přepsat dějiny evropské integrace. Aby se tak 

mohlo stát, musel Johnson do určité míry přepsat i historii a identitu vlastní strany. Zároveň 

tak ale otevřel prostor pro plnou realizaci PiS a jí podobně orientovaných národních 

pravicových populistických stran, jež uznávají především ideál křesťanských hodnot a 

sociálně konzervativních hodnot.  

Mezi nimi najdeme tradiční politická tělesa – zmiňovanou polskou PiS a švédské SD. Obě 

strany staví na zmíněných sociálně konzervativních hodnotách, kladou důraz na model 

tradiční rodiny a cizí jim není ani euroskepticismus či boj proti migraci. Jejich vztah 

k Evropské unii je založen na pragmatickém přístupu. Tyto strany jsou si vědomy výhod, 

které zemi ze členství plynou a v těchto mantinelech jich také chtějí využívat. Nevynechají 

však příležitost, aby unii mohly kritizovat, pokud se jim to právě hodí, či když artikuluje 
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myšlenky, směřující proti jejich politickým zájmům. Téma migrace je vlastní spíše SD než PiS, 

avšak ani polská vládní strana se mu nevyhýbá. Obě strany jej však vykládají spíše v širším 

kontextu problematiky bezpečnosti občanů. Oproti členským stranám ID se tyto strany 

vyznačují spíše hostilním vztahem k Rusku, což je patrné především u PiS, jejíž předseda 

Jaroslav Kaczynski často vytváří či přiživuje konspirační teorie o mocenském vlivu této 

velmoci, s čímž začal po smrtelné letecké nehodě svého bratra v ruském Smolensku.  

Novými členy frakce se po evropských volbách v květnu 2019 staly následující národní 

politické strany – španělští VOX, italští FdI, nizozemské FvD a řecké EL. Svou aspiraci rozšířit 

řady členů ECR však před volbami avizovala i francouzská DLF. Ve všech případech sledujeme 

mladé politické subjekty, kterým je vlastní kladení důrazu na křesťanskou společnost, 

tradiční model rodiny, zdůrazňování tématu migrace a lehký euroskepticismus, směřující 

především proti snaze o federalizaci Evropy. Každá z těchto stran má nějaké své unikum, 

které se ve většině případů odvíjí od specifika národní politické situace nebo přímo osobnosti 

v čele strany. VOX představují ve Španělsku podobnou anomálii jako CH! v Portugalsku. 

Straně se podařilo vyprofilovat na katalánské krizi, opravdových úspěchů však dosáhla až o 

několik let později než PODEMOS a C’s. Zaplnila tak volné místo na pravém kraji španělského 

stranického systému. FdI se v Itálii podařilo propojit populismem s vlastní formou feminismu. 

Předsedkyně strany, která navazuje na dědictví původního fašistického hnutí, Giorgia Meloni, 

se umně stylizuje do pozice matky národa, hlasu rozumu v rámci středopravicové koalice, a 

zároveň ochránkyně konzervativních hodnot v italské společnosti. Překvapivé úspěchy, které 

její straně věští poslední předvolební průzkumy, naznačují, že na takovou kombinaci Italové 

slyší. Nizozemské FvD se podařilo etablovat po boku neméně radikální PVV. Předseda FvD 

Thierry Baudet navíc bourá předsudky, které populisté mají vůči intelektuálům. Baudet je 

intelektuál radikálního střihu, stylizuje se do svérázného dandyho se zálibou ve vysokém 

umění a kritizuje výstřelky moderní společnosti. Svá poselství podává jednoduše, leč 

kultivovaně, tedy naprosto odlišným stylem než jeho protivník Wilders. Řecká strana EL a 

francouzská DLF pak v podstatě navazují na dědictví, které bylo založeno již dlouho před 

nimi. EL je dalším pokračovatelem v řadě malých řeckých konzervativních stran, jejichž 

kouzlo většinou vychladne po prvním volebním období. Strana Nicolase Dupont-Aignana zas 

navazuje na odkaz původního gaullistického hnutí v jeho nejryzejší podobě, čímž se snaží 
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vytvořit stabilní pravicovou opozici vůči LR, které kritizuje za opuštění původních 

republikánských hodnot.  

Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (GUE/NGL) se nachází na samém levém 

chvostu evropské ideologické osy. I její současnou podobu formovala debata o 

eurokomunismu, která započala již v období studené války. Dnes tato frakce de facto platí za 

domov evropského levicově orientovaného populismu. Národním stranám, jež jsou na 

evropské úrovni členy GUE/NGL, je společný internacionalismus, respekt k právům menšin, 

pacifismus a lehký euroskepticismus zakládající se na kritice Evropské unie jako 

neoliberálního konstruktu, popírajícího mnohé z výše zmíněných hodnot. Organizačně ji 

utváří členové dvou evropských parlamentních stran – Strany evropské levice (PEL) a hnutí 

Maintenant Le Peuple (MLP). Jejich řady doplňují někteří zástupci animalistických stran 

sdružených pod hlavičkou Animal Politics EU (APEU). Na základě tohoto dělení můžeme 

vysledovat i dvě převládající podoby populismu, které jsou pro GUE/NGL typické.  

V PEL se primárně koncentrují evropští komunisté. Proto i levicově populistické strany 

sdružené v PEL mají svou vlastní komunistickou minulost. Jde o strany nostalgické k dřívějším 

režimům, které usilují o revitalizaci jeho pozitivních a přínosných prvků, které by chtěly 

zkombinovat s výhodami ideologie demokratického socialismu. Nejvýraznějšími zástupci 

tohoto proudu jsou řecká SYRIZA a německá LINKE. Obě strany reprezentují na své národní 

úrovni hlasy krajně levicových subjektů – SYRIZA původně dokonce vznikala jako koalice 

těchto menších politických stran, než došlo k jejich sjednocení v rámci jedné organizační 

struktury. LINKE odvozuje svou existenci od dvou stran, západoněmecké WASG a 

východoněmecké PDS, z nichž každá představovala určitou alternativu ve dvou dosud 

rozdělených státech, která se ale nebyla schopna dostatečně sžít s voličskou základnou té 

druhé. Kroky řeckého premiéra Alexise Tsiprase během ekonomické krize, která SYRIZA 

vynesla k moci, však vedly k roztržce s dalšími krajně levicovými evropskými národními 

stranami, kterým nepřišlo vhodné spojovat prvky komunistické ideologie s ideály 

demokratického socialismu. 

Proto vznikla MLP – evropské hnutí nových krajně levicových populistických stran, jež 

vyznávají demokratický socialismus jako svou kmenovou ideologii. Tomuto proudu, 

reprezentovanému francouzskou FI, španělskými PODEMOS a portugalským BE, je vlastní 
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specifická povaha protestního hnutí. Tyto strany mají ve svém strategickém repertoáru 

pouliční taktiky volebního boje, mezi něž patří demonstrace, protesty, happeningy a různé 

formy sousedské sounáležitosti. Strany v principu neodmítají spolupráci s partnery z řad 

komunistů a leckdy s nimi utvářejí volební koalice, v nichž si ale zachovávají svou 

samostatnost a čím dál častěji komunisty ochuzují o vedoucí postavení v rámci těchto koalic. 

Pro demokratický socialismus též typický internacionalismus jim navíc umožňuje 

spolupracovat i s dalšími levicovými politickými stranami, typicky zelenými či sociálními 

demokraty.  

Mezi těmito dvěma složkami GUE/NGL se pohybují zástupci Severské zelené levice (NGL). Ti 

se vyznačují tím, že spolupracují v rámci PEL i MLP. Švédská V a finská VAS jsou totiž 

subjekty, které byly původně komunistickými stranami, v rámci rozmrzání stranických 

systémů však prošly tak výraznou postmateriální proměnou, že bychom v jejich současném 

ideologickém profilu pozůstatky komunismu hledali jen stěží. V současnosti též následují 

cestu demokratického socialismu, vzhledem ke specifické osobní historii však mají blízko 

k oběma ideologickým skupinám v europoslanecké frakci. Unikátním a specifickým 

příkladem, který je nemožné přičlenit k jakékoliv z výše načrtnutých skupin, jsou populisté 

z irské republikánské strany SF. Strana není členem PEL ani MLP, v rámci Evropského 

parlamentu existuje v podstatě sama za sebe, a s dalšími členskými stranami GUE/NGL ji pojí 

zejména demokraticko-sociální hodnotová orientace. Zároveň se ale jedná o vrcholně 

nacionalistickou stranu, jejímž hlavním proklamovaným cílem nadále zůstává sjednocení 

Irského ostrova, a jež stála u zrodu celého národního stranického systému.  

Výčet europoslaneckých skupin v předbrexitovém Evropském parlamentu uzavírá neoficiální 

a heterogenní skupina Nezařazených (NI). Jedná se o zbytek národních politických stran, 

které z nějakého důvodu nepatří do žádné z dříve popsaných skupin. Buď samy nechtějí, jako 

je tomu v případě různých satirických uskupení, řecké KKE či severoirských DUP, nebo 

v Evropském parlamentu nedisponují dostatečným počtem spojenců k utvoření vlastní 

poslanecké frakce, či jejich členství vytrvale odmítají již ustálené frakce, nebo o ně naopak 

nemají zájem NI strany.  

Mezi nimi můžeme identifikovat skupinu neonacistických a fašizujících národních politických 

stran, jejichž profil je natolik radikální, že s nimi není ochotná vyjednávat ani krajně pravicová 
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frakce ID. Typicky bychom mezi ně zařadili řecký XA, slovenskou NS-ĹSNS a s určitými 

výhradami maďarský JOBBIK. Tyto politické subjekty mají barvitou a extremistickou historii, 

během níž byly nezřídka spojovány s obdivem k nacistickému Německu a jemu poplatným 

národním diktátorským režimům, a všechny z nich v minulosti utvářely vlastní pořádkové 

paramilitární jednotky, které na sebe upoutaly pozornost během nejedné demonstrace, 

většinou namířené proti příslušníkům některé z národnostních menšin. Zatímco XA a NS-

ĽSNS v těchto pozicích setrvává, maďarský JOBBIK se pokusil o jistou normalizaci pod 

taktovkou dřívějšího stranického předsedy Gábora Vony, jež se pokusil stranu přiblížit 

mainstreamovější populistické pravici. Neochota potenciálních partnerů k partnerství 

s JOBBIK však nadále přetrvává. Podmnožinou této skupiny jsou pak radikální expředsedové, 

jichž se jejich strany zbavily právě proto, že se chtěly vyrovnat s vlastní komplikovanou 

historií. Takto mezi poslanci NI v minulém volebním období skončili zakladatel francouzské 

FN Jean-Marie Le Pen i tehdejší předseda polského KNP Janusz Korwin-Mikke, který však od 

té doby dosáhl volebního úspěchu s jím vedenou krajně pravicovou koalicí KON v polských 

parlamentních volbách na podzim roku 2019.  

Po květnových eurovolbách došlo k rozpadu euroskeptické frakce Evropa svobody a přímé 

demokracie (EFDD), jejímž zakladatelem byl strůjce brexitu Nigel Farage. Ten před volbami 

opustil svou původní stranu UKIP, jež prošla pod novým vedením ostrým příklonem doprava, 

a založil svou novou stranu jednoho dominantního tématu BRX. Delegace BRX představovala 

po volbách nejpočetnější populistickou delegaci v Evropském parlamentu vůbec, jelikož se 

Faragovi podařilo ve Velké Británii vyhrát s obdivuhodným výsledkem na úkor brexitem 

sužovaných CON. Pro znovuobnovení EFDD se však nenašlo dost poslanců z jednotlivých 

členských států, a to i navzdory relativnímu volebnímu úspěchu italského antisystémového 

M5S. Snaha předsedy M5S Luigiho Di Maia o vytvoření nové euroskeptické frakce skončila 

fiaskem, a hnutí zůstalo bez poslaneckého domova, jelikož tradiční frakce s ním odmítly 

spolupracovat, a ty frakce, které měly o členství M5S zájem, zas byly pro hnutí příliš 

radikální. Spojenci, na které Di Maio spoléhal nejvíce, se do parlamentu buď vůbec nedostali, 

jako tomu bylo u polského hnutí K15, či pouze s mizivými výsledky, kterých dosáhli například 

chorvatští ŽZ. Ve spojenectví s ID těmto stranám brání především to, že se straní radikálních 

postojů k migraci. Hlavními body jejich agendy tak zůstává různě intenzivní euroskepticismus 

a jejich antisystémový charakter. Od ECR je pak odrazuje především lpění na konzervativních 
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hodnotách, jelikož se jedná spíše o strany, které nechtějí být nálepkovány jako příslušníci 

nějakých zavedených ideologií, ale spíše liberální formace, které se snaží vnést do evropské 

politiky nové prvky, jako je tomu v případě M5S využívání principů vnitrostranické digitální 

demokracie.  

Je zjevné, že podob, jichž populismus v současné Evropě nabývá, je nespočet. Složení 

Evropského parlamentu však jistým způsobem napovídá, že jejich vlivy se nadále prohlubují. 

Vzhledem k tomu, jak dynamicky se evropská politická scéna v posledních letech vyvíjí, není 

vyloučeno, že brzy budeme svědky vzniku nových, mutací stávajících či oživení těch již 

zaniklých. Jisté je ovšem jedno – populismus v nejbližší době nikam nezmizí. Naopak nabývá 

na síle a evolvuje podle aktuálních nálad v evropských společnostech.  
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Seznam zkratek 

EVROPSKÁ UNIE 
  

ACRE Aliance konzervativců a reformistů v Evropě 

ALDE Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 

APEU Animal Politics EU 

COM Komunisté a spojenci  

EAF Evropská aliance pro svobodu  

ECPM Politické hnutí evropských křesťanů 

ECR Evropští konzervativci a reformisté 

ED  Evropští demokraté  

EDD Evropa demokracií a diverzit 

EDP Evropská demokratická strana 

EDU Evropská demokratická unie 

EFA Evropská svobodná aliance 

EFD  Evropa svobody a demokracie 

EFDD Evropa svobody a přímé demokracie 

EGP Evropská strana zelených 

EN Evropa národů 

ENF Evropa národů a svobody 

EPP Evropská lidová strana 

ER Evropská pravice 

EU  Evropská unie  

EUL Evropská sjednocená levice 

FE Forza Europa 

G/EFA Zelení - Evropská svobodná aliance 

GUE/NGL Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice 

ID Identita a demokracie 

IND/DEM Nezávislost/Demokracie 

ITS Identita, tradice, suverenita 

LU Sjednocená levice 

MENF Hnutí pro Evropu národů a svobody 

MLP Maintenant Le Peuple 

NI Nezařazení 

PEL Strana evropské levice 

PES Strana evropských socialistů 

PPEU Evropská pirátská strana 

RE Obnova Evropy 

S&D  Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů 

TRB Duha 

UEN Unie pro Evropu národů  

UFE Unie pro Evropu  
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VE 
  

Volt Europa 
  

BELGIE 
  

N-VA Nová vlámská aliance 

PS Socialistická strana 

VB Vlámský blok 

VB Vlámský zájem 

VU 
  

Lidový svaz 
  

BULHARSKO 
  

BSP 
  

Bulharská socialistická strana 
  

ČESKÁ REPUBLIKA 
  

ANO Akce nespokojených občanů 

ČSSD Česká strana sociálně demokratická  

KDU-ČSL Křesťanskodemokratická unie - Československá strana lidová 

ODS Občanská demokratická strana 

SPD Tomio Okamura - Svoboda a přímá demokracie 

TOP 09 
  

Tradice Odpovědnost Prosperita 2009 
  

FINSKO 
  

KD Křesťanští demokraté  

KESK Finský střed 

PS Strana Finů / Praví Finové  

SFV Strana finského venkova  

SIN Modrá reforma 

SKP Komunistická strana Finska 

VAS Svaz levice 

VIHR 
  

Zelený svaz 
  

FRANCIE 
  

DLF Vzhůru Francie! 

FI La France Insoumise (Nepoddajná Francie) 

FN Národní fronta 

LR  Republikáni 

MoDem Demokratické hnutí 

PCF Komunistická strana Francie 

PG Levicová strana 
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PS Socialistická strana 

REM Republika na pochodu 

RN Národní shromáždění  

RPR Sdružení pro republiku  

UMP 
  

Svaz pro lidové hnutí 
  

CHORVATSKO 
  

ŽZ 
  

Lidský štít 
  

IRSKO 
  

CG Cuman na nGaeheal 

FF Fianna Fáil 

FG Fine Gael 

SF 
  

Sinn Fein 
  

ITÁLIE 
  

AN Národní aliance 

AS Sociální alternativa 

DC Křesťanskodemokratická strana 

FdI Bratři Itálie 

FI Forza Italia (Vzhůru Itálie) 

IdV Itálie hodnot 

IV Italia Viva 

LN Liga severu 

M5S Hnutí pěti hvězd 

NcS My se Salvinim 

PCI Komunistická strana Itálie 

PD Demokratická strana 

PdL Lid svobody 

PDS  Demokratická strana levice 

PLI  Italská liberální strana 

PRI Italská republikánská strana 

PSDI Italská demokratická socialistická strana 

PSI 
  

Italská socialistická strana 
  

KYPR 
  

DIKO 
 

  

Demokratická strana 
 
  



340 
 

MAĎARSKO 
  

DK Demokratická koalice 

FIDESZ Fidesz - Maďarská občanská unie  

JOBBIK Hnutí za lepší Maďarsko 

KDNP  Křesťanskodemokratická lidová strana 

LMP Politika může být jiná  

MH Naše vlast 

MSZP 
  

Maďarská socialistická strana 
  

NĚMECKO 
  

AfD Alternativa pro Německo  

CDU/CSU Křesťanskodemokratická unie / Křesťansko-sociální unie Bavorska 

FW Svobodní voliči  

LINKE Die Linke (Strana levice) 

NPD Národnědemokratická strana Neměcka  

PDS Strana demokratického socialismu  

REP Republikáni 

SED Jednotná socialistická strana Německa 

WASG 
  

Volební alternativa práce a sociální spravedlnosti  
  

NIZOZEMSKO 
  

CU Křesťanská unie 

CDA Křesťanskodemokratická výzva 

D66 Demokraté 66 

FvD Fórum pro demokracii 

LN Životaschopné Nizozemsko  

LPF Kandidátka Pima Fortuyna 

PVV Strana pro svobodu 

VVD 
  

Lidová strana pro svobodu a demokracii  
  

POLSKO 
  

AWS Volební akce Solidarita 

K15 Kukiz'15 

KNP Kongres nové pravice 

KON Konfederace 

KORWiN Koalice obnovy republiky - Volnost a naděje 

LPR Liga polských rodin 

PiS Právo a spravedlnost 

PO Občanská platforma 
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PSL Polská lidová strana 

RN Národní hnutí  

SLD Svaz demokratické levice 

SRP 
  

Sebeobrana Polské republiky  
  

PORTUGALSKO 
  

B! Basta! 

BE Levicový blok 

CH! Chega! 

PNR Strana národní obnovy 

PS Socialistická strana 

PSD 
  

Sociálně demokratická strana 
  

RAKOUSKO 
  

BZÖ Svaz pro budoucnost Rakouska 

CSP Křesťansko-sociální strana 

FPÖ  Svobodomyslná strana Rakouska 

GRÜNEN Zelení - Zelená alternativa 

JETZT Teď - Pilzova kandidátka 

LiF Liberální fórum 

ÖVP  Lidová strana Rakouska 

PILZ Kandidátka Petera Pilze 

SPÖ  Sociálnědemokratická strana Rakouska 

TS Team Stronach  

VdU Federace nezávislých 

VU 
  

Vlastenecká fronta 
  

RUMUNSKO 
  

PNL Národně liberální strana 

PRM Strana velkého Rumunska 

PSD 
  

Sociálnědemokratická strana 
  

ŘECKO 
  

ANEL Nezávislí Řekové 

EL Řecké řešení  

EPEN Národní politická unie 

KKE Komunistická strana Řecka 

LAOS Lidová ortodoxní výzva 

ND Nová demokracie 
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PASOK Panhelénské socialistické hnutí  

SYN Synaspismós 

SYRIZA Koalice radikální levice 

XA 
  

Lidový svaz - Zlatý úsvit 
  

SLOVENSKO 
  

ĹS-HZDS Lidová strana - Hnutí za demokratické Slovensko  

ĹSNS Kotleba - Lidová strana Naše Slovensko 

MOST Most-Híd 

OĹaNO Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti  

SaS  Svoboda a solidarita 

SMER-SD Směr - Sociální demokracie 

SNS Slovenská národní strana 

SR Jsme rodina 

ZĹ 
  

Za lidi 
  

SLOVINSKO 
  

LMŠ Kandidátka Marjana Šarece 

SDS 
  

Slovinská demokratická strana 
  

ŠPANĚLSKO 
  

C Compromís 

C's Ciudadanos (Občané) 

EQUO Equo 

IU Sjednocená levice 

MM Más Madrid 

MP Más País 

PCE  Komunistická strana Španělska 

PODEMOS Podemos (My můžeme) 

PP Lidová strana 

PSOE Španělská socialistická dělnická strana 

UP Unidos /Unidas Podemos 

VOX 
  

Vox (Hlas) 
  

ŠVÉDSKO 
  

C Strana středu 

KD Křesťanští demokraté  

L Liberální strana 

M Umírněná koaliční strana 



343 
 

MP Zelení 

ND Nová demokracie 

S Sociální demokraté  

SD Švédští demokraté  

V 
  

Strana levice 
  

VELKÁ BRITÁNIE 
  

BRX Strana pro brexit 

CON Konzervativní a unionistická strana 

DUP Severoirská unionistická strana 

LAB Labouristická strana 

LIB Liberální demokraté  

PC Plaid Cymru 

SDLP Sociálnědemokratická a dělnická strana 

SNP Skotská národní strana 

UKIP Strana nezávislosti Spojeného království  

UUP Ulsterská unionistická strana 
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Abstrakt 

Název diplomové práce: Soudobý populismus v Evropě 

Práce pojednává o rozvoji populismu v Evropě, komplexně nahlíží na jeho jednotlivé formy a 

sleduje jednotlivé prvky, které jako celek utváří populistickou stranu, hnutí nebo 

individuálního politika. Práce nevnímá populismus pouze jako zlehčující strategii, jejímž cílem 

je získávat hlasy voličů díky srozumitelným, přímočarým a stěží realizovatelným slibům. 

Takovým zjednodušeným pohledem totiž nelze vysvětlit boom, jež jsme mohli sledovat ve 

všech koutech Evropy během uplynulého desetiletí.  

Práce tak nahlíží na populismus jako na ideologický konstrukt, způsob sebeprezentace, 

rétoriky, osvojeného politického stylu i strukturu, na jejímž základě jsou vytvářeny programy 

politických hnutí a stran. Práce na populismus nenahlíží a priori jako na negativní fenomén, 

ale jako na přirozený vývoj požadavků evropského elektorátu. Zklamání, které tradiční strany 

vyvolávají u svých voličů, je nakažlivé a šíří se všemi společenskými vrstvami. To vytváří 

prostor pro všemožné populisty, kteří toto vakuum vyplňují. Při pozorování jejich aktivit se 

tudíž neobejdeme bez kritického myšlení, jelikož svou nenahraditelnou roli bezpochyby 

populisté hráli, hrají a hráti budou.  

Studie podob současného populismu v Evropě na fenomén nahlíží z pohledu poslaneckých 

lavic Evropského parlamentu, autor jednotlivá politická uskupení sleduje z hlediska jejich 

příslušnosti k parlamentním frakcím. Poslední volby do tohoto zákonodárného sboru 

proběhly loni v květnu. Rok 2019 se tak zapsal do historie procesu evropské integrace tím, že 

vyprodukoval parlament s prozatím nejsilnějším zastoupením rozličných populistů ze všech 

částí politického spektra.  

Ukazuje se, že žádná ze zavedených, natož nových europoslaneckých frakcí, není proti 

rozpínavosti populistických praktik imunní. V každé z nich se ale tato tendence projevuje 

jinak – dalo by se říci osobitě. Jak? To bude předmětem tohoto textu.  

 



375 
 
 

Abstract 

Thesis title: Contemporary populism in Europe 

This thesis maps the development of populism across Europe and investigates its 

manifestations and core elements in its complexity, which is the groundwork for analysis of 

populist party, movement or individual. Populism is not considered solely as the relieving 

strategy meant to maximize the voter’s votes by comprehensible, straightforward and hardly 

feasible promises. Without this attitude in mind, we would hardly be able  to put some 

reason behind the populist boom, which we had chance to witness during the last decade. 

Therefore this thesis considers populism as the ideological construct, the way politicians 

present themselves, the rhetorics, the mastered political style or the structure, which 

provides the foundations of programme documents of political movements and parties. It 

would be a mistake to a priori consider it as some kind of purely negative phenomenon, but 

more of as the reflection of various and continuously changing demands of European 

electorates. Desperation, which mainstream parties evoke in their voters, is toxic and 

continues to spread across all society classes. This creates a space for various populists to 

dominate. Thus while tracking their activities, specific kind of critical thinking is necessary, 

because populists undoubtedly played a significant role, continue to do that and will 

persevere.  

Study of manifestations of contemporary European populism views the phenomenon by 

looking into the parliamentary benches of the European parliament and the author 

compares on the grounds of each European parliament political group. Last European 

election took place a year ago in May. Year 2019 will be forever remembered in the history 

of European integration as the year, in which most eurosceptic and populist European 

parliament was conceived. These populists come from very all parts of political spectrum.  

It’s obvious that none of the established, all the more so newly founded, groups in the 

European parliament are immune to expansionist tendencies of populistic practices. In every 

one of them they take different forms and manifestations – we could say very individually. 

How? That will be the concern of this thesis.
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